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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: doc. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD. 

 

Datum: 19. 8. 2015 

 

Autor: Jan Sedláček 

 

Název práce:  

Intervalové časování a časoprostorová integrace 
 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce je shrnout a diskutovat poznatky o intervalovém časování a časoprostorové 

integraci v mozku. Přestože je toto téma stále neprobádané, objevují se první nálezy 

naznačující integrativní zpracování časové a prostorové dimenze v mozku. 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce (21 stran hlavního rukopisu + seznam citací) je členěna standardním způsobem a 

obsahuje nezbytné části. Autor vhodně rozčleňuje tematiky časoprostorové integrace, 

intervalového časování a časových strategiích v paměťových úlohách. Autor také 

diskutuje jednotlivé aspekty, výhody a úskalí zmíněných experimentů. 

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

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

 Autor v práci cituje okolo padesáti prací. Toto množství není závratné, ale vzhledem 

k typu práce je dostačující a použitá literatura je vybrána vhodně a relevantně je 

uvedena do kontextu. 

 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

N/A 

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

Velmi dobrá. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předložené práce dle mého splňuje nároky kladené na BP na PřF UK. Proto doporučuji její 

obhájení. 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

N/A 

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

