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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Šimon Vaculín 

 

Datum: 23.5.2013 

 

Autor: Ivana Soláriková 

 

Název práce: 

Možnosti využitia α2-agonistov adrenergných receptorov v liečbe bolesti 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce bylo zmapovat současné poznatky o využití alfa2 agonistů v léčbě bolesti. 

Vzhledem k rozporným výsledkům jde o tematiku s možností navázání vlastní 

experimentální práce v rámci dalšího studia. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Je výsledkem konzultací se mnou, odpovídá mé představě. 

 

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

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

 

Ano. 

 

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 (slovensky jazyk posuzuji jen v rámci svých možností) 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Cíl práce byl splněn. Bakalářská práce tvoří odrazové penzum znalostí pro experimentální 

práci. 

Hodnocení: 

Ivana Soláriková vypracovávala bakalářskou práci samostatně, čerpala jednak ze zdrojů 

doporučených školitelem, jednak sama vyhledávala relevantní informace v medicínské 

databázi Medline s následným studiem plných verzí článků. Práci se mnou mnohokrát 

konzultovala, věnovala se jí s dostatečným časovým předstihem, všechny získané poznatky si 

velmi pečlivě třídila. 

Studentka tedy prokázala nejen samostatnou odbornou činnost, ale rovněž velký osobní 

zájem a svědomitou práci. 

 

Z uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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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 

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

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

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

Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

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

