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Název práce: 
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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Vývojem a zavedením dvoufotonové mikroskopie a optogenetiky v posledních deseti letech se obor 

neurofyziologie nachází ve zcela nové etapě, kdy můžeme měřit aktivitu stovek neuronů najednou, 
definovanou podskupinu aktivně ovládat a to vše prakticky v jakékoli mozkové struktuře u 

narkotizovaného nebo bdělého zvířete.  

Cílem práce bylo vypracování aktuální rešerše dostupných optofyziologických technik, stručný popis 
principu jejich fungování a možností. Výsledný text byl plánován jako základní materiál pro případné 

další zájemce o přehledné obeznámení s touto problematikou.  

 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna poměrně přehledně, kde se autor nejprve zabývá základními modelovými organizmy 

v neurofyziologii, v případě laboratorní myši pak dále diskutuje běžně zavedené techniky molekulární 
biologie a genetických modifikací – zejména s ohledem na cílenou expresi designovaných proteinů. 

Autor následně postupně probírá dostupné mikroskopické techniky. Samostatnou kapitolu tvoří téma 

optogenetiky, práce je pak ukončena stručnou ukázkou studií, kde byly tyto moderní techniky užity. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor pro vypracování své bakalářské práce načetl a korektně odcitoval neobvykle velké množství 

impaktované zahraniční literatury. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce má charakter čisté rešerše a neobsahuje vlastní výsledky 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práci po formální stránce považuji za velmi zdařilou. Obrázky by někde mohly být převzaty v lepším 
rozlišení, ale podstatné je, že jsou u obrázků vždy korektně uvedeny zdroje. Text výsledné verze 

práce je srozumitelný a plynulý. Jazyková úroveň je přiměřená prvnímu většímu projektu autora 

v anglickém jazyce. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Stanovený cíl byl úspěšně splněn. Vzniklou bakalářskou práci považuji za velice hodnotný text, jehož 

další pozitivum spočívá v tom, že práce byla napsána anglicky. Student se naučil velmi dobře 

pracovat s literaturou, s citačním softwarem. Literatura byla nastudována v mimořádném rozsahu, šlo 
převážně o recentní studie. Maximální rozsah práce (40 str.) byl dodržen.  

Práci hodnotím jako vynikající a doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)  
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 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

 

Podpis školitele/oponenta:       Ondřej Novák 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 

adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

