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Posudek na bakalářskou práci

X oponentský posudek
Jméno posuzovatele:
MUDr. Renata Peterková, CSc.

Datum: 3.9.2012

Autor: Drahoslava Šípová

Název práce:
Léčba hypotyreózy a hypertyreózy v těhotenství a jíjí následky pro plod.  

X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Literární rešerše s cílem zjistit současný stav znalostí o léčbě hypotyreózy a 
hypertyreózy v těhotenství, a o rizicích této léčby pro plod.

Struktura (členění) práce:

Práce je logicky členěna do následujících kapitol:
Úvod se základními údaji o prenatálním vývoji štítné žlázy,  patologie štítné žlázy v 
dospělosti, štítná žláza v těhotenství, léčba štítně žlázy v těhotenství, závěr,
použitá literatura.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje v celkovém počtu 133 vysoce překračují průměrný počet citací 
uváděný v bakalářských pracích. Jsou správně 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):

Jazyková úrověň práce je dobrá a text je přehledně členěn. Text dilomové práce je 
doplněn přehlednými tabulkami a obrázky. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce autorka splnila na výbornou. Rozsahem literární rešerše autorka vysoce 
překročila požadavky bakalářské práce.  
Bylo by dobré využít tuto obsáhlou literární rešerši pro sepsání přehledného článku.

Otázky a připomínky oponenta:

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

X výborně   
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://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 10. 9.  2012  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:

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