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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
výstupů práce…
Student si vybral pro svou bakalářskou práci aktuální téma nespecifických střevních zánětů, konkrétně jejich
rizikových faktorů. Práce je členěna do kapitol, které se zabývají definicí střevních zánětů a dále vybranými
rizikovými faktory, které se podílí na jejich vzniku, případně relapsu onemocnění.

2

Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Na prvním místě je třeba ocenit to, že autor používal při zpracování problematiky téměř výhradně zahraniční
časopisecké zdroje, jejichž výčet uvádí v závěrečné části své práce. Zajímavé a názorné je uvedení obrazové
dokumentace, která je součástí úvodní kapitoly.

3

Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
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Jak uvádí autor, cílem práce bylo zhodnotit nejnovější studie v problematice rizikových faktorů nespecifických
zánětů, což ovšem nebylo zcela naplněno. V kapitole o střevní mikrobiotě uvádí (str. 18), že posledními výzkumy
v oblasti střevní mikrobioty bylo zjištěno…(Hooper a kol., 2001). Obsah kapitoly Závěr a Souhrn je často uveden
nesprávně, text v jedné náleží do druhé a naopak, což patrně plyne z nezkušenosti autora s tímto typem
odborného textu.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy…
Formální zpracování práce, její jazyková a stylistická úroveň je i před drobné, především jazykové nedostatky,
vyhovující.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Na straně 18 uvádíte, že celkový počet bakterií střevní mikroflóry se
odhaduje na 1014. Tento údaj uveďte prosím správně, tedy v jakém množství.
V souvislosti s tabulkou na str. 27 vysvětlete prosím pojmy prevalence,
incidence a intervalová prevalence.
Jaký vliv na nespecifické střevní záněty (IBD) má konzumace tuků a
konkrétně omega-6 a omega-3 mastných kyselin?
Představují léky riziko pro vznik IBD? Které?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

