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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 

 

Datum: 25.8.2021 

 

Autor: Alika Chernova 

 

Název práce: Neonatal opioid withdrawal syndrome 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Práce měla za cíl zpracovat přehled informací týkajících se závislosti na opiátech z důrazem 

na poznatky o neonatálním abstinenčním syndromu. 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je standardně členěna do navazujících kapitol a podkapitol podle jejich obsahu. 

 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autorka pro vypracování své rešerše použila velký počet citací, a to jak klasických starších, 

tak i mnoho prací z posledních několika let. Literární zdroje jsou správně citované. 

 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

 

 

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

 

Práce je zpracovaná vcelku přehledným způsobem a obsahuje dvě obrazová schémata 

ilustrující některé důležité aspekty působení opioidů na molekulární úrovni. Práce je napsaná 

v angličtině, ale ve snaze vyjádřit informace vlastními slovy autorka občas použila 

neadekvátní formulace a jazykové obraty. Jazyková úroveň je v důsledku toho poněkud 

slabší. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka vypracovala svoji práci samostatně s použitím relevantních literárních zdrojů. Práce 

shrnuje informace týkající se mechanismů vzniku závislosti na opiátech a zejména také 

poznatky o neonatálním abstinenčním syndromu a možnostech jeho léčby. Cíle práce bylo 

dosaženo, i když v práci jsou některé nepřesnosti a nedostatky, které patně souvisejí 

především s omezenějšími jazykovými schopnostmi autorky.  
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 

 výborně    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 

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

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: daniela.hornikova@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) 

na adresu: Dr. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 

na obhajobu. 

 

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

