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Jméno posuzovatele: Pavel Suchánek 
 

Datum: 
5.9.2018 

Autor: Jarmila Havelková 
 

Název práce: 
 

 Neurohumorální regulace tělesné hmotnosti ve vztahu ke spánku 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je osvětlit tyto hlavní spánkem ovlivněné mechanismy regulace energetické 
rovnováhy. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na Úvod, definici obezity, definici spánku a následuje popis 
jednotlivých hormonů a neuropeptidů, zakončena je kapitolou Závěr.  
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila literární zdroje v dostatečném množství, byly vybrány práce 
dostatečně aktuální a práce byly správně citovány. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, práce je dle zadání literární rešeší dané 
problematiky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální stránka práce je zcela vyhovující požadavkům na bakalářskou práci. 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Z pohledu oponenta autorka splnila cíle práce. Problematiku pečlivě 
zdokumentovala, použila současné zdroje informací a literární zdroje správně 
citovala. Práce je i správně členěna. Jedinou připomínkou je dle mého názoru 
nedostatečné propojení znalostí o jednotlivých peptidech právě k problematice 
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obezity. Pravdou je, že si toto propojení autorka nevytkla v cílech práce, což je dle 
mého názoru škoda. Úroveň bakalářské práce je v rámci literární rešerše a 
nakládání s literárními zdroji opravdu kvalitní. Proto navrhuji hodnocení oponenta 
jako velmi dobré.  
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
 
Mohla by autorka uvést nějaké práce, které popisují například přímé působení 
neuropeptidu Y na riziko obezity? Můžete popsat vztah mezi dysregulací kortizolu po 
spánkové deprivaci a její následky na tělesnou hmotnost? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně  x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do 
5.9. 2018  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro 
studenty), a dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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