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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 
předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

20 / max. 20 
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Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20). 

20 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná 
interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. 
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. Výsledky 
jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo 
opatření (24-30).  

30 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2). 

 
0 / max. 10 
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činnosti? 

 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15). 

 

15 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Abstrakt je dobře zpracovaný, strukturovaný dobře zachycuje východiska i prezentuje metodiku a 
výsledky práce. 
Teoretická část je smysluplná, metamfetamin jako testovanou látku charakterizuje stran historie, 
chemie, farmakologie i rozšíření užívání. Popisuje vliv na organismus i stran vývoje CNS, mapuje 
možná poškození. Jednu z kapitol popisuje ontogenezi nervové soustavy, porovnává 
neuroontogenezi člověka a laboratorních potkanů, pohlavní dimorfismus, … Část teoretické části 
mapuje poznatky o vlivu metamfetaminu v době gravidity a postnatálního vývoje. Autorka zručně 
pracuje s literaturou, zahrnuty jsou české i zahraniční práce. Struktura teoretické práce je logická, 
citace korektní. 
Praktická část práce pak zkoumá efekt metamfetaminu na laboratorní zvířata, je detailně probrán 
průběh pokusu i výsledky, ty jsou prezentovány i formou přehledných grafů. V diskusi pak autorka 
srovnává svá zjištění s literárními, včetně interakcí mezi zkoumanou látkou a dalšími tělesnými 
procesy, specifiky jednotlivých pohlaví. Závěr strukturovaně prezentuje výsledky.  
V práci jsem nenalezl část zabývající se etickými otázkami výzkumu. Považuji za důležité, zabývat se 
etikou výzkumu i v případě využití laboratorních zvířat. Z práce vnímám, že experiment nebyl 
samoúčelný, autorka měla očividně zázemí na Ústavu fyziologie 3. LF UK a předpokládám, že 
experiment se děl podle pravidel, které ústav fyziologie má nastavena. V práci autorka také zmiňuje 
možnosti a limity přenositelnosti poznatků na člověka. Z mého pohledu je ale chyba, že etické 
aspekty v práci nezmiňuje, poznatky a důvody proč právě tento pokus na zvířatech srozumitelně 
neshrnuje. Pro odpůrce pokusů i pro veřejnost může být chybění pasáže o etice signálem, že se 
takovými věcmi u zvířat nezabýváme. 
 
Práci celkově hodnotím jako výbornou. Chybějící etické aspekty připisuji na vrub menší zkušenosti 
autorky (bakalářská práce) a netypickému tématu (laboratorní zvířata v našem oboru používáme 
spíše výjimečně), snadno pak téma může uniknout, neboť na ní není zaměřena naše pozornost. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jako látka byl užit D-metamfetamin, na drogové scéně je užíván obvykle racemát. Může mít  
vliv použitého izomeru vliv na výsledek? 

2. Zvažte a prezentujte etické pohledy na váš výzkum, obhajte jej z pohledů jeho potřebnosti, 
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zamyslete se nad argumenty pro a proti. 

Body celkem 90 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  31/5/2020 

Jméno a příjmení, podpis MUDr. Jakub Minařík  
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