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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Šimon Vaculín 

 

Datum: 10.9.2012 

 

Autor: 

              Petra Štěrbová 

Název práce: 

              Metody měření bolesti u zvířat 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce bylo popsat a zhodnotit jednotlivé metody používané k měření bolesti u zvířat. 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna do tří částí. První část je věnována popisu typů bolesti, v druhé části jsou 

popsané vlastní metody měření bolesti a třetí část pojednává stručně o etice pokusů na 

zvířatech. Stěžejní je část druhá, která je dále dělena podle způsobu měření bolesti na 

kapitolu o metodách založených na prahu bolesti, metodách behaviorálních a na kapitolu 

popisující další, nezařazené metody. 

 

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

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

 

Ano, i když autorka často vychází z přehledných článků. 

 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Vlastní výsledky práce neobsahuje. 

 

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

 

Velmi dobrá. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Cíl práce byl splněn, i když výčet metod není úplný a jejich rozdělení není ideální.   

 

Celkové hodnocení: 

Petra Štěrbová si vybrala téma měření bolesti, které vyžadovalo důkladné studium nejen 

problematiky bolesti a jejích projevů, ale také jednotlivých článků z oblasti výzkumu bolesti 

a zejména pochopení a vhled do problematiky bolesti. Přestože měla snahu se práci věnovat i 

v průběhu semestru, velkou část si nechala na poslední chvíli, a proto neměla dostatek času 

na důkladné pochopení problematiky. Z toho vyplynul jak neúplný výčet metod používaných 

k měření bolesti, tak prolínání metodik a modelů bolesti a ne zcela odpovídající rozdělení 

metod.  

Bakalářskou práci vypracovávala samostatně, čerpala jednak ze zdrojů doporučených 

školitelem, jednak sama vyhledala relevantní informace. Studentka prokázala schopnost 

samostatné odborné činnosti. 

Z uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 



 Strana 2 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Jako školitel nemám. 

 

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

 

 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: iva@natur.cuni.cz (pro účely 

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

Dr. Jan Moravec, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

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

