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Název práce: Ovlivnění plasticity centrálního nervového systému v dospělosti a po poškození 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce je ukázat, zda je možné ovlivnit plasticitu CNS rozrušením perineurálních sítí a 

jak lze tuto skutečnost využít v terapii normální a patologické CNS, zejména v ohledu na 

zlepšení paměti ve stáří a při Alzheimerově chorobě.  

 

Struktura (členění) práce: 

Práce se skládá z úvodu popisující složení a strukturu extracelulární matrix v nervové tkáni 

s důrazem na složení a funkci perineurálních sítí (PNS). Dále se autorka zmiňuje o patologii 

Alzheimerovy choroby. Hlavní částí práce je představení 4 studií, které se zabývají 

rozrušením PNS a jejich důsledky na různé typy paměti za fyziologických podmínek i na 

modelech Alzheimerovy choroby. Po krátké diskuzi je shrnutí celé problematiky s ohledem 

na pracovní hypotézu.  

 

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

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

 

Autorka cituje použité zdroje ve formátu autor a rok, na konci práce jsou citace seřazeny 

v abecedním pořadí. Citace jsou i u převzatých obrázků. Rešerše je dobře zpracována, 

citovány jsou práce vztahující se k tématu. 

 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce neobsahuje žádné vlastní výsledky. 

 

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

Práce je psaná v českém jazyce, po formální stránce se nevyskytují žádné velké překlepy, 

jazyk je srozumitelný. Práce je doplněna obrázky, které jsou relevantní k tématu a vhodně 

ilustrují text. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  

Autorka splnila vytyčené cíle, pečlivě zpracovala zadanou problematiku a prokázala 

schopnost pracovat s odbornou literaturou. Popsala složení extracelulární matrix, funkci a 

strukturu perineurálních sítí a na 4 vybraných publikacích prokázala, že rozrušení PNS 

ovlivní různé typy pamětí jak během fyziologických podmínek, tak při patologických 
stavech, jako je Alzheimerova choroba. V diskuzi se zamyslela nad možným využitím 

rozrušení PNS v klinické medicíně. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

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

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 


