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Jméno posuzovatele: RNDr. Karel Valeš, PhD.
Datum: 25.8.2011

Autor: Eliška Antošová
Název práce: Účinek parciálních agonistů 5HT1A receptorů na kognitivní funkce v
animálním modelu schizofrenii podobného chování
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 současné poznatky o vlivu parciálních agonistů 5HT1A receptorů na
schizofrenii podobné chování
Struktura (členění) práce:
Práce je standardně členěna, obsahuje 32 stran textu a cca osmdesát původních citací. Po
formální stránce plně splňuje požadavky kladené na bakalářské práce.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka citovala práce důležité a relevantní k tématu dostupné v databázi PubMed. Během
studia literárních zdrojů pracovala velmi samostatně a byla schopná kriticky zhodnotit
významnost prací pro dané téma.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce je literární rešerší.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Po formální stránce je bakalářská práce na dobré jazykové úrovni. Obrazová dokumentace
vhodně doplňuje text a také zde nemám žádné zásadní výhrady ke kvalitě práce.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce splnila vytčené cíle a jsem s úrovní práce spokojen a doporučuji ji proto k obhajobě na
výbornou
Otázky a připomínky oponenta:
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele:

Instrukce pro vyplnění:

dobře

nevyhověl(a)

•
•
•
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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: iva@natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu:
Dr. Jan Moravec, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2.

