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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní.  Abstrakt a klíčová slova odpovídají 

obsahu.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  Téma hodnotím 

jako  velmi aktuální a  velmi obtížné. Stupeň originality je vysoký 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 

cituje správně. Celá teoretická část probírá téma do neobyčejných detailů , které téměř 

odpovídají práci doktorské.  Problematická je jediná formulace  … nádorů z tukové tkáně, kde 

autorka má na mysli spíše mechanismy vzniku nádorů způsobené tukovou tání než nádory 

vzniklé v tukové tkáni.  To dokládá i  správnou a velmi  originální tabulkou.   

Formulace autorky jsou jinak adekvátní Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou 

velmi vysoké úrovně. 

 

Praktická část 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 

v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. Jediná nelogická konstrukce v grafech  

 



je uvádění žádného příjmu v grafech dole.  Logicky by bylo s ohledem na pořadí uvedení 

nahoře nad nejméně častým příjmem. Párový test je   užit adekvátně  

Závěr je formulován logicky a přehledně. Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

 

Závěr: Práce má nejen hodnotu bakalářské práce ale zcela jistě úroveň vyšší než mají práce 

magisterské a při vyšší počtu probandů  by splňovala i kritéria práce doktorské.   Tomuto 

stupni práce odpovídá i zpracování teoretické části  práce.  

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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