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Název práce: 
Vliv psychosociálního a emociálního stresu na růst a vývoj dítěte 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
 
Cílem práce, který autorka definuje v úvodu, je shrnout aktuální poznatky o vlivu 
psychosociálního a emocionálního stresu na růst a vývoj jedince, popsat fyziologické 
mechanismy působení stresorů v organismu a zmapovat patofyziologické procesy 
jimi způsobené.     
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má 20 stran textu, abstrakt v českém a anglickém jazyce, seznam zkratek, 76 
citací a 2 internetové zdroje. V textu uvádí 3 kasuistiky. Po úvodu je rozdělena do 
dvou kapitol a tří subkapitol, obsahuje 4 obrázky a 4 grafy. 
Formální struktura práce je logická a přehledná.  
 
 

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 dostatečně bohaté, zhruba z poloviny publikované v posledních 
20 letech, jsou správně citovány. Způsob, jakým je autorka zpracovává, svědčí o 
tom, že je skutečně prostudovala.    
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po stránce formální je předkládaná práce na dobré úrovni, vyjadřování je 
srozumitelné a jasné, obrázky pečlivě provedené, s odkazem na zdroj. 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Autorka splnila cíle, které formulovala v úvodu své bakalářské práce. 
 
Oceňuji zpracování složitých patofyziologických mechanismů, které stres akutní i 
chronický provázejí, zejména odezvu v propojených hormonálních reakcích 
organismu, což pro studenta je téma velice náročné. 
 
Psychická deprivace a její rozbor z pohledu historického i současného, je zasazena 
do příčinné souvislosti se syndromem psychosociálně malé postavy. Klasifikace 
tohoto syndromu dle klinické manifestace, analýza příčin a reversibilita dopadů 
deprivace po odstranění dlouhodobého stresu dítěte je těžištěm této práce, vhodně 
doloženo konkrétními případy z praxe. 
 
Práci hodnotím jako kvalitní z hlediska tematické aktuálnosti i zpracování a 
doporučuji k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Je psychosociálně malý vzrůst provázen nějakou disproporcionalitou ? 
(děti s deficitem růstového hormonu i děti týrané ji mají…..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 

viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf. 
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) 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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