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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Podle Světové Zdravotnické Organizace (WHO, 2010) přibližně 9% párů v 
reprodukčním věku trpí určitou formou neplodnosti. Zatímco dříve se s neplodností 
potýkaly spíše ženy, v posledních pěti letech se příčina diagnostikuje i u mužů a to 
až v 60% případů neplodných párů. Plodnost a její poruchy jsou aktuálně řešeny i 
v šlechtitelství a veterinární medicíně. Cílem této BP bylo shrnout charakteristiky 
častých příčin neplodnosti v lidské populaci a rešeršně zpracovat dosavadní 
způsoby diagnostiky příčin neplodnosti a jejich využití v prevenci a léčbě. Práce se 
rovněž zabývá využitím technik umělé inseminace v širším kontextu reprodukční 
biologie, a v chovatelství hospodářsky či šlechtitelsky významných zvířat.

Struktura (členění) práce:
Standardní v doporučeném rozsahu, dvojjazyčný abstrakt, klíčová slova, úvod, a 
následně vlastní kapitoly týkající se náplně práce (Charakteristika a příčiny 
neplodnosti, léčba neplodnosti, Výsledky umělého oplození, Translační výzkum, 
Asistovaná reprodukce u hospodářských zvířat a Závěr). Seznam zkratek, je 
uveden na závěr. Bylo by vhodné ještě jednotlivé kapitoly ilustracemi, či tabulkou. 
Shrnutí práce je v kapitole Závěr. BP rovněž obsahuje seznam použité literatury. 

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

Použitá literatura je citována a seřazena do skupiny primární a sekundární zdroje. 
Bohužel v textu jsou různé nesrovnalosti v literatuře a také autorka přes mnohé 
povzbuzování volila jednotvárné a někdy monotonní zdroje, a některé zásadní v 
textu chybí. 

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

neobsahuje



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

Bohužel tato část byla zásadně podceněna a školitelka neměla prostor se k tomu 
vyjádřit. Alespoň jsem se snažila obrazově zpřístupnit prezentaci, ale bohužel ještě 
v tomto momentu nevím, zda toto bylo do strohého textu prezentaci 
inkorporováno.  
Jazykově je BP rozumná, ale bohužel působí středoškolsky a postrádá hlubokost 
vhledu a odborný jazyk.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce působí celistvě a zajisté se studentka snažila obsáhnout problematiku 
tématu. Bohužel, cíle této práce byly splněny pouze částečně, neboť mnohé 
kapitoly a podkapitoly nejsou odborně uchopeny a dostupná literatura není plně 
diskutována. Jako školitelka jsem dostala minimální prostor práci revidovat, 
respektive, jsem to byla já, která jsem dva dny před studentkou plánovaným 
odevzdáním, o kterém jsem se dozvěděla od kolegyně Starostové, studentku 
vyzvala k zaslání práce. Je pravda, že před rokem jsem se k prvotnímu rukopisu 
vyjádřila a navrhla změny, úpravy a vylepšení, nicméně, očekávala jsem, že na 
práci budeme společně se studentkou pracovat a já budu mít možnost studentku 
směrovat. Bohužel toto mi nebylo umožněno a s politováním musím konstatovat, 
že se to na práci projevilo. 
Nicméně, tak jak je práce odevzdána věřím, že splňuje veškeré náležitosti a 
požadavky na BP kladené a je možné jí připustit k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

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 (dodržujte zhruba 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-obhajoby
• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 

e x t e r n í c h o p o n e n t ů ) z a š l e t e v  e l e k t r o n i c k é p o d o b ě n a e - m a i l : 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby.
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