
U N I V E R Z I T A   K A R L O V A   V  P R A Z E 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 

 
POSUDEK OPONENTKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předložila studentka: Andrea Košatová 
 
Název: Dědičnost kardiovaskulárních onemocnění 
 
Oponentka: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce, kterým bylo shromáždit a utřídit dostupné informace o daných onemocněních, je jasně 
stanoven v úvodu. Beze zbytku byl splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Celá práce je rešeršního charakteru. První část textu je věnována etiologii kardiovaskulárních 
onemocnění a stručné historii jejich objevů a zkoumání jejich příčin. Hlavní část textu uvádí přehled 
kardiovaskulárních onemocnění, který je podán vyváženě a má přiměřený rozsah. V souladu se 
zadaným tématem práce, autorka v jednotlivých kapitolách vždy akcentuje dědičné vlivy na vznik 
těchto onemocnění.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 47 stran textu. Má předepsané formální členění, obsahuje anglický abstrakt. Jazykový 
projev autorky je na dobré úrovni, prakticky bez chyb. Chválím použití poznámkového aparátu pod 
čarou (i když v nesprávné formě), vhodný by byl i slovníček odborných pojmů a seznam zkratek. 
Výběr citované literatury je v pořádku, i když autorka hojně využívá i populárně vědecké tituly. Lépe by 
šlo určitě uvádět citace u tabulek a obrázku i citace internetových zdrojů v seznamu literatury, kde 
nejsou uvedeny všechny povinné údaje. Formální úpravu (mezery mezi odstavci a kapitolami) 
doporučuji sjednotit. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Předložená práce má standardní úroveň, je obsahově vyvážená, odborná úroveň je odpovídající pro 
bakalářskou práci studovaného oboru zaměřeného na vzdělávání. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
--- 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji mezi stupni výborně až velmi dobře. 
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