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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…) 

 

Cíly práce bylo charakterizovat ischemickou mozkovou příhodu, molekulární mechanismy 

vedoucí k post-ischemickému poškození a dále objektivně popsat vybrané animální modely 

studující cerebrální ischemii. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je vcelku vhodně rozčleněna na podkapitoly: v úvodní části autorka popisuje druhy 

cévních mozkových příhod (CMP), jejich incidenci v lidské populaci a zabývá se rizikovými 

faktory vedoucími ke vzniku CMP. Na závěr této kapitoly autorka charakterizuje ischemické 

jádro a penumbru a dále se věnuje rozdílům mezi globální a fokální ischemií.  

Následující kapitola je podrobně věnována jednotlivým molekulárním post-ischemickým 

procesům (excitotoxicitě, laktátové acidóze, oxidativnímu a nitrosativnímu stresu a 

inflamatorním reakcím). Na konci této kapitoly se autorka věnuje neméně podstatné aktivitě 

astrocytů a vzniku gliové jizvy po CMP.  

V hlavní části práce se autorka kriticky zabývá charakteristikou, výhodami a nevýhodami 

vybraných nejčastěji používaných experimentálních modelů CMP.  

 

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

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Práce obsahuje 115 citovaných zdrojů (což je dle mého soudu nadprůměr) s velkou převahou 

primárních zdrojů (19 sekundárních). Množství citovaných zdrojů odpovídá kvalitě práce. 

Jen pro přehlednost bych v případě citace 4 a více autorů v textu volila zkrácenou formu (1. 

autor et al., rok) a sjednotila používání „a“ nebo „&” a “et al.” nebo “a kol.” v případě 

citování více autorů.  

 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce je výhradně literární rešerší a neobsahuje vlastní výsledky 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

K formální stránce práce nemám výhrady. Rešerše neobsahuje zásadní formální nedostatky. 

Překlepy a gramatické chyby se vyskytují v minimální míře (např. u obr. 8 chybí popisek 

obr. E). 

Práce obsahuje vhodně zvolené obrázky a tabulky s odkazy na převzaté zdroje, které 

přidávají práci na srozumitelnosti. Velmi kladně hodnotím závěrečnou tabulku shrnující 

nejpoužívanější experimentální modely, jejich výhody a aplikace ve výzkumných oblastech.   
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka splnila cíle práce velmi dobře. Práce splňuje požadavky kladené na studenta 

bakalářského oboru. Celkově hodnotím práci jako nadprůměrnou. 

 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

V práci popisuje především procesy vedoucí k post-ischemickému poškození. Odehrávají se 

v mozku také nějaké reparační procesy (neurogeneze apod.)? 

 

V práci se zmiňujete i o perinatální mozkové příhodě. Věděla byste, jaké modely se používají 

při studiu cerebrální ischemie v tomto období? 

 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
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

