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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 této práce bylo shrnout literaturu k tématu znechucení na základě 
původních odborných zdrojů, a to se zaměřením na vztah k první pomoci. Práce 
tedy propojuje několik různých oborů – zdravotnictví, evoluční psychologii a 
evoluční biologii. 

 

Struktura (členění) práce: 
 

Práce v celkovém rozsahu 38 stran je srozumitelně členěna do 7 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). Členění je tedy standardní, 
v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny relevantní podkapitoly a informace.  

 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 
Autorka používá dostatečné množství zdrojů (celkem 113 publikací), které 

jsou správně citovány, a z citovaných zdrojů ve většině případů používá relevantní 
údaje. Většina zdrojů jsou původní, zahraniční odborné publikace. Pouze 
v obecných/úvodních pasážích využívá česky psanou literaturu (např. 
učebnice/příručky), kterých je však minimum. Studentka aktivně dohledávala a 
doplňovala další relevantní zdroje, což hodnotím velmi kladně.  

Musím dodat, že na konzultacích, na které Andrea svědomitě chodila (ve 
většině případů byly z důvodu probíhající pandemie přes videohovory), bylo vidět, 
že studentka uvedené studie pečlivě pročetla, dobře je zná. 

 

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

- 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 

Formální úroveň práce je velmi dobrá, v práci se vyskytuje jen minimum 
překlepů. Celkově je práce dle mého názoru čtivá, psána dobrým odborným 
jazykem a pro čtenáře srozumitelná. Rád bych na tomto místě také vyzdvihl, že se 
Báře povedlo se ve většině případů vyhnout psaní tzv. „omáčky“ a balastních 
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pasáží (případně to pak po konzultacích bylo upraveno) a v práci jde tedy „k jádru 
věci“ a využívá informace, které mají přímou návaznost na téma. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Spolupráci s Bárou Váňovou hodnotím velmi pozitivně. Studentka 
pracovala systematicky, průběžně zasílala jednotlivé pasáže práce, takže bylo 
možné vše korigovat již během zpracovávání. Ze svého hlediska práci považuji za 
kvalitně zpracovanou. Autorka splnila stanovené cíle a myslím, že se jedná o 
přínosný text, ze kterého je možné vycházet v dalších projektech. Autorka se 
problematice plánuje (předběžně) věnovat i v rámci navazujícího magisterského 
studia zde na PřF UK. V tom se nabízí využít předměty zaměřené na první pomoci, 
které jsou vyučovány pod záštitou KUDBi.  Tyto kurzy absolvují desítky až stovky 
studentů ročně a představují tedy velmi vhodnou příležitost nasbírat a zpracovat 
reálná data. 

 
Práci určitě doporučuji k obhajobě, a to s hodnocením „výborně“. 

 
 

Otázky a připomínky školitele: 
 
 

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.  

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
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