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Posudek na bakalářskou práci 
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Autor: Bc. Jessica Nováková 

 

Název práce: 

Cirkadiánní regulace kardiovaskulárního systému 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo shrnout poznatky o regulaci funkcí kardiovaskulárního systému 

cirkadiánním systémem. 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce má klasické členění, nejprve popisuje cirkadiánní systém a princip jeho synchronizace 

s vnějším časem a v další kapitole se věnuje experimentům, které potvrzují cirkadiánní 

regulaci kardiovaskulárního systému na buněčné úrovni. Práce má stránkový závěr a seznam 

literatury.  

 

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

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

 

Ano, autorka prošla veškerou dostupnou literaturu, kterou správně cituje 

 

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): 

 

Formální úroveň práce je dobrá 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce Jessicy Novákové je stručná, ale poměrně dobře cílená na buněčnou úroveň interakce 

obou systémů. Pro autorku bylo nezbytné porozumět nejprve základům obou systémů a 

teprve potom zvolit, jestli se téma zaměří spíše na obecnou, fyziologickou úroveň nebo na 

úroveň buněčnou. Domnívám se, že předložená práce splnila svůj účel a ukázala autorce 

způsob jakým se vyrovnat s odbornou literaturou a s novým, doposud neznámým tématem. 

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. 
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 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 

viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

 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. 

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

