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Posudek na bakalářskou práci

x školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: RNDr. Daniela 
Zemková,CSc
Datum:
2.6.2011

Autor: Markéta Ondráčková

Název práce:  Vliv celiakie na růst a kostní denzitu
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Charakteristika celiakie jakožto chronického onemocnění. Popis vlivu na růst a 
kostní densitu .
Struktura (členění) práce:
Práce má 40 stran.  Prvních 19 stran je věnováno úvodu, etiopatogenezi, klinické 
symptomatologii, diagnostice a léčbě a epidemiologii onemocnění. Na 4 stranách 
pak je rozebírán růst dětí s celiakií před stanovením diagnózy i během léčby 
bezlepkovou dietou a 9 stran je věnováno problematice kostní density u pacientů 
s celiakií a možnostem léčby v dětském a dospělém věku. V závěru je na jedné 
stránce stručně shrnut obsah práce a zbývajících 7 stran je věnováno seznamu 
použité literatury.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka použila relevantních 120 citací v naprosté většině ze světového písemnictví. 
Práce jsou řádně citovány.
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. Práce obsahuje 5 obrázků převzatých z citované 
literatury a mírně upravených pro potřeby práce. Text je srozumitelný, jazyková 
úroveň dobrá.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Domnívám se, že práce splnila cíle, které si vytýčila. Práce má dobrou úroveň a 
splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Zvláště bych ocenila snahu o 
hlubší pochopení etiopatogeneze onemocnění, zájem o širší souvislosti a práci 
s literaturou. 

Otázky a připomínky oponenta:
Nemám závažné připomínky

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

x výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:



Strana 2
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://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 6.  6.  2011  na adresu 
petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu:

 RNDr.Petr Sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika

http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
mailto:petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz

	Posudek na bakalářskou práci



