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Autor: Andrea Halászová 

Název práce: Chronotypy a sociální jet lag v souvislosti s obezitou 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Obecný cíl práce byl splněn, rešerše obsahuje vysvětlení zásadních souvisejících fenoménů. 

Pracovní hypotéza nebyla definována. 

 

Struktura (členění) práce:  

Členění práce je logické, oddíly na sebe navazují, autorka postihla všechny zásadní 

souvislosti ve vzájemném provázání. 

Předepsaný rozsah včetně formy textu byl dodržen. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Literární zdroje jsou v textu správně odkazovány, jejich počet je nadprůměrný, což odráží 

mezioborový přesah zvoleného tématu a zároveň autorčinu schopnost práce s cizojazyčnou 

literaturou. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce neobsahuje vlastní empirický výzkum, tedy ani výsledky. 

 

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

 

Práce obsahuje ilustrační obrázky k tématu, jejich grafická úroveň je průměrná. Obsahová i 

formální kvalita psaného textu je nadprůměrná, stejně jako jazyková úroveň. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  

Autorka cíl práce naplnila, a to navzdory tomu, že zvolila nesnadno uchopitelné téma, 

které vyžaduje multidisciplinární přesah bádání. Za chvályhodný považuji i přístup 

autorky, její pečlivost a organizaci práce. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 

hodnotit výborně.  
 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 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 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 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
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• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: 

jitka.zurmanov@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako 

součást protokolu o obhajobě) na adresuDr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 

Praha 2. 

 


