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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Téma práce je velmi široké a studentka se jej snažila 
v celé šíři pokrýt, o čemž svědčí i značný počet citací. Při rozsahu a možnostech bakalářské 
práce se to ovšem nutně projevilo na stručnosti, nejasnosti či nepřesnosti některých 
formulací. Vlastní členění práce i její technické a grafické provedení je velice dobré. Jako 
celek může práce dobře sloužit jako přehledný úvod do dané problematiky.    
 
Dotazy a připomínky:  
Na ukázku prosím o upřesnění několika v práci použitých formulací:  
- str 7:  Celkový náboj 1 molu látky se nazývá Faradayova konstanta. 
- str. 12, odst. 2.3: .. buňka se přijetím nabitých částic redukuje … 
- str. 21: Synapsí se označuje komunikace mezi dvěma buňkami … 
- str. 26, 2.odstavec: frekvence v oblasti kolem 50 Hz již může být pro člověka smrtelná. 
Dotaz: na str. 11 a 28 se sice o EEG zmiňujete, ale v oddílu 6.1 věnujete 4 stránky 
kardiografii - proč ne alespoň stránku encefalografii? 
   
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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