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Název práce: 
Změny v prožívání disgustu související s hormonálními výkyvy u žen – adaptivní 
systém nebo maladaptivní reakce? 
 

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

 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem práce bylo předložit ucelený přehled studií zaměřených na adaptivní 
funkci disgustu, konkrétně souvislosti mezi prožíváním disgustu a hormonálními 
změnami u žen. Vzhledem k nezanedbatelnému maladaptivnímu aspektu disgustu 
se práce zaměřila i na spojitosti mezi disgustem a psychopatologickými stavy. Na 
základě těchto získaných poznatků bylo cílem učinit teoretický závěr možných 
souvislostí mezi disgustem, hormonálními změnami u žen a psychopatologickými 
stavy. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na Abstrakt, Úvod a dále na 5 hlavních kapitol Definice disgustu, 
Měření disgustu v těhotenství, Hormonální změny u žen, Disgust jako adaptivní 
systém a Disgust jako maladaptivní reakce. Dokument uzavírá oddíl Závěr a 
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? 
 
Literární zdroje jsou citovány dostatečně a přehledně, formát citací je jednotný. 
Autorka použila v rešerši relevantní údaje celkem ze 66 literárních zdrojů. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce splňuje požadovaná kritéria na bakalářskou práci, jak po stránce rozsahu, tak 
i po stránce obsahové. Je psána srozumitelně, čitelně a přes široký záběr 
problematiky vcelku přehledně. Dokument neobsahuje pravopisné chyby. Práce 
neobsahuje grafy ani tabulky. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Téma předložené bakalářské práce je z vědeckého pohledu velmi zajímavé a 
v mezinárodním kontextu jen velmi málo řešené. Práce má široké zaměření a 
propojuje mnoho vědeckých oborů jako například evoluční biologii, parazitologii, 
gynekologii, imunologii, psychologii. Zpracování tématu vyžadovalo od autorky práci 
s mnoha zdroji literatury z různých odvětví. Autorka předložila kvalitní rešerši, která 
bude jistě přínosným zdrojem mnoha dalších výzkumů. V závěru práce rovněž 
prezentuje vlastní názor a možnosti zaměření budoucích výzkumů. Daniela Dlouhá 
docházela na pravidelné konzultace a svou práci vypracovala samostatně, 
svědomitě a zodpovědně. Prokázala schopnost orientovat se v zahraniční literatuře, 
porozumět textům a splnila stanovené cíle práce.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 
 


