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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
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Jméno posuzovatele: 
RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D. 
Datum: 
24. 08. 2018 

Autor: Aneta Tremerová 
 
Název práce: 
                         Hisův svazek ve fylogenezi, ontogenezi a patologii 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit ucelený pohled na Hisův svazek v rámci jeho možné 
fylogeneze, ontogeneze a patologie u různých skupin živočichů zejména obratlovců. Práce se 
také zaměřuje na problematiku Hisova svazku u člověka. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardním způsobem, který bakalářská práce vyžaduje. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, autorka použila velké množství literatury, která se problematikou zabývá. Až na pár 
výjimek je citováno převážně správně. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky – je literární řešerší. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni – přehledná, s použitím adekvátních obrázků 
(ačkoliv jejich rozlišení je poněkud nižší, což může být ale dáno kvalitou tisku). Text je psán 
konzistentně a členění textu je přehledné. Jazyková úroveň je velice dobrá (občasné 
neobratné formulace se sice vyskytují, ale není jich mnoho). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka splnila cíle práce zadané problematiky ve všech směrech práce velice dobře a 
samostatně, cože tedy místy vedlo k některým slohovým neobratnostem, které jsou ale 
víceméně „kosmetického“ charakteru.  
 
Autorka však prokázala samostatnost v rámci orientace v problematice zadaného tématu. 
 
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům, 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: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


