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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…) 

Cílem práce bylo podat přehled o 1) anatomických a funkčních vztazích mezi hipokampem a 
prefrontální kůrou a o jejich narušené funkci ve schizofrenii, 2) animálních modelech 
sloužících k výzkumu tohoto spojení  

Struktura (členění) práce: 

Práce má 29 číslovaných stran a je členěna do osmi kapitol. Po Úvodu následují tři 
neuroanatomické kapitoly (Hipokampus, Prefrontální kůra, Hipokampo-prefrontální spojení). 
Patologické jevy a animální modely jsou probírány v kapitole Schizofrenie, na níž navazuje 
kapitolka Lékařský význam. Autorka pak shrnuje nejdůležitější informace v kapitole Závěr a 
zakončuje svou práci seznamem citované literatury. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Autorka citovala literární zdroje v dostatečném počtu a správným způsobem a dále z nich 
použila relevantní a nezkreslené informace. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

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

Obrazová dokumentace ve vhodné míře a vhodným způsobem doplňuje text. Grafická 
úroveň je dobrá. Samotný text je poměrně čtivý, logicky strukturovaný, s minimem překlepů, 
což svědčí o pečlivém pročtení textu před odevzdáním. V některých případech autorka čelila 
nástraze přeložit do češtiny v podstatě nepřeložitelný termín z angličtiny, a tak jej nechala, 
dle mého názoru správně, v původním znění. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Autorka splnila vytčené cíle, tj. zvládla v poměrně limitovaném rozsahu bakalářské práce 
vhodně vybrat nejdůležitější fakta, která se týkají hipokampo-prefrontálního spojení a 
schizofrenie. Oceňuji především samostatnost při sepisování práce a schopnost rychle se 
zorientovat ve spleti anatomické nomenklatury, která bývá u hlodavců bohužel často 
nejednotná.  
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