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I. Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

 Studentka v problematice dělohy – vyhledáváním literatury o fyziologických 

patofyziologických a farmako-toxikologických příčinách arteficiálních výsledků estrogenových a 

progesteronových receptorů v děloze pomáhala řešit tyto otázky u karcinomů prsu.  

 Nejprve udělala přehled poznatků z české literatury a na to navázala poznatky ze zahraniční 

časopisové literatury. Vesměs se jednalo o abstrakty, které vyhledala v Internetových vyhledávačích 

pomocí klíčových slov. 

K práci přistupovala s potřebnou dávku samostatnosti. Instrukce školitele chápala a řešila je se 

znalostí věci. Nejprve si osvojovala práci s databází Google, aby posoudila její možnosti v 

porovnání s fakultou předplacené a zde upřednostňované databáze ScienceDirect. Výhodou Google 

je, že je přístupná pro studenty v místě jejich bydliště – tedy i o prázdninách. 

Získala značný počet literárních pramenů o děloze, o kterou se dříve školící pracoviště nezajímalo. 

Vytvořila tak bohatý přehled informací o tomto orgánu a našla nečekané rozdíly mezi literaturou o 

receptorech v prsu a v děloze. Především se jedná o rozdíly ve vlivu věku na dělohu v porovnání s 

prsem a jeho nádory. 

Svou prací s anglickou literaturou se zařadila nad mnohé své spolužáky, kteří pracovali jen s 

literaturou českou nebo jen výjimečně použili anglický zdroj. 

Své nálezy literárních údajů zhodnotila vytvořením kapitoly Diskuse, což u mnohých bakalářských 

prací není obvyklé. Proto lze říci, že úroveň její bakalářské práce se blíží úrovni práce Diplomové. 

 

Studentka věnovala práci více než předepsaný počet hodin (10 hodin v týdnu po dobu 14 týdnů – 

podle „Karolinky“ FF). Nejen to, ale iniciativně se této problematice věnovala již během loňských 

letních prázdnin – na rozdíl od převážné většiny svých spolužáků. 
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