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Í1] Práce je Iiterární reŠerší Ll Práce obsahuje v|astní výs|edky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cí|em práce by|o
i) shrnout současné poznatky o excitačních aminokyse|inách a jejich excitotoxické

aktivitě v rámci epilepsie;
ii) specifikovatvýznamné faktory ov|ivňující poškození mozku během či

po dIouhotrvajících epiIeptických záchvatech.
Struktura (č|enění) práce:

Práce obsahuje úvod, dvě hlavní kapito|y literárního přehledu s patřičnými
subkapito|ami, závěr a přeh|ed pouŽité |iteratury. Je také opatřena abstraktem
shrnujícím podstatu této kompi|ační práce. Rozsah práce je 26 stran, z toho 16 stran
v|astní rešerše.
Jsou pouŽité |iterárni zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|iterárních zdrojů?

Literární zdroje zahrnují 30 odkazů (odborné č|ánky a učebnice), coŽ pok|ádám
dostatečné. Zvolenou Iiteraturu povaŽuii za re|evantní diskutované prob|ematice.

za

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Dva hlavní zvolené tématické okruhy jsou diskutovány s poněkud rozdí|nou
kva|itou. První okruh, nazvaný Část obecná - synapse a neurotransmiterový systém,
by si vzh|edem k názvu zas|ouŽi| poněkud podrobnější, nebo alespoň
propracovanější přístup. Druhý okruh týkající Se poškození mozku v důs|edku
(dlouhotrvající) epi|eptické aktivity je zpracován mnohem koncizněji neŽ okruh první,
coŽ ku prospěchu práce mj. minima|izova|o mnoŽství faktických chyb.

CelkovQ jsou oba tématické okruhy diskutovány v podstatě adekvátně. Autor si
dokáza| v rámci existujícíznačně rozsáhlé |iterární evidence vhodně vybrat body
k rešeršnímu zpracování.
Formá|ní Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, 1azyková úroveň):

Formá|ní úroveň práce není pří|iš vysoká. Jazyková Úroveň není na první |iterární
pokus studenta špatná, jen by by|o třeba odstranit četné přek|epy a ne|ogičnosti.
Obrazová dokumentace obsahuje nekva|itní skeny. oceňuji sice pokusy o v|astní
grafickou interpretaci diskutovaných bodů, a|e by|o by dobré věnovat víc času jak
obrázkům, tak jejich popiskám.
SpInění cí!ů práce a celkové hodnocení:

Cí| práce _ Vypracovat |iterární rešerši autor vce|ku uspokojivě sp|ni|. Prokáza|
dobrou schopnost pracovat s Iiteraturou a logicky z ní vytřídit relevantní údaje.
Mys|ím si a|e, Že autor má potenciál na da|eko kva|itněji odvedené dí|o. Před
u|oŽením práci doporučuji opravit podIe vepsaných komentářů.

Práce nicméně bezpochyby sp|ňuje obecné nároky na ni kladené, a proto ji
doporučuji k obhajobě.
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nebude součástí zveřejněných

dobře dobře hově|

Podpis oponenta:

lnstrukce pro vyp|něnÍ:
. Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznaČené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

o V případě práóe za|oŽené na vlastních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.

. Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na horak(Onalur.culi.qa (pro úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v '1 
-výtisku 

(ako součást protoko|u o obhajobě) na

sekretariát bio|ogické .et."e PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2'


