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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo vytvořit teoretický přehled dostupných studií, které se zabývají 
znechucením (jako součástí behaviorálního imunitního systému) a propojit tyto 
poznatky s ochotou poskytovat první pomoc. V bakalářské práci je předpokládáno, 
že zvýšená citlivost převážně k patogennímu znechucení může negativně ovlivnit 
ochotu poskytovat první pomoc. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na sedm hlavních kapitol (Úvod, Co je to znechucení, Evoluční 
význam znechucení, Modely dělení znechucení, Faktory ovlivňující míru 
znechucení, Faktory ovlivňující poskytnutí první pomoci a souvislost se 
znechucením a Závěr), které jsou bohatě členěny na podkapitoly a následovány 
seznamem použité literatury. Na začátku práce nechybí seznam využívaných 
zkratek, který napomáhá přehlednosti. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka ve své práci využila celkem 113 relevantních zdrojů, z čehož 4 byly české 
učebnice či naučné publikace. Práce je citována řádně a smysluplně (snad jen 
občas zbytečně citovány dvě po sobě jdoucí věty stejnou citací). 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce je práce zdařilá a obsahuje jen velmi málo 
gramatických/stylistických chyb. Formulace nejsou zpravidla příliš složité a text je 
tak srozumitelný. Práce neobsahuje obrázky, což s ohledem na téma práce není na 
škodu. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka bakalářské práce nashromáždila a logicky zapracovala dostupné informace 
o znechucení a behaviorálním imunitním systému, které propojila s problematikou 
poskytování první pomoci. Oceňuji, že do práce bylo také krátce zahrnuta probíhající 
pandemie, neboť se behaviorálního imunitního systému úzce dotýká. Práce je 
zpracována důkladně a studentka prokázala, že je schopna samostatně pracovat 
s odbornou literaturou. Kritických poznámek a výhledů do budoucna (odkaz 
budoucím studiím) přesto v textu není mnoho, ale cíl považuji za splněný a práci 
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hodnotím jako velmi zdařilou. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. V práci krátce zmiňujete souvislost znechucení a věku, u něhož jste 

poznamenala, že s narůstajícím věkem citlivost ke znechucení klesá. Je však 
řada studií, které ukazují opak (u starších lidí je citlivost ke znechucení vyšší). 
Čím to podle Vás může být způsobeno? Mohlo by to mít vliv na poskytování 
PP? 

 
2. Jaké sociální implikace můžeme od reaktivního behaviorálního imunitního 

systému očekávat? 
 

3. Na závěr práce zmiňujete hypotézu snížení míry znechucení po absolvování 
kurzu PP. Jakým způsobem byste tuto problematiku testovala? 

 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

• Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

• Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

• Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

• Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
na e-mailovou adresu petr.turecek@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject 
uveďte Posudek bakalářské práce. 

• Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Mgr. Petr Tureček, Ph.D., 
Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 
Pokud se obhajoby účastníte osobně, můžete přinést podepsaný výtisk 
s sebou a nemusíte jej zasílat poštou.  
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