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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem bylo stručné představení alternativních metod léčby autoimunitních 
onemocnění, konkrétně metod používajících aplikaci infekčních stadií helmintů. Jde 
o téma moderní, atraktivní, diskutabilní ... a nutno zdůraznit, že autorka toto téma 
navrhla sama, což svědčí o jejím zájmu o tuto problematiku.  
Struktura (členění) práce: 
Adekvátní požadavkům na bakalářské práce. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka se teprve učí používat odbornou literaturu a citace. Inklinovala k využívání 
četných internetových zdrojů, nicméně při dokončování práce si uvědomila, že 
použité informace musí být podpořeny věrohodnými vědeckými zdroji. Přesto vidím 
v této oblasti ještě výrazné rezervy. 
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): 
Adekvátní pro tento typ prací. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny, byť s výhradami. Nutno ocenit osobní zájem (nadšení) 
autorky o tuto problematiku. Byť je práce čtivá, stále ještě obsahuje (pochopitelně) 
začátečnické chyby ("prázdné" informace typu "dále je nutné uvést", či trochu 
sporná spojení: např. co je přesně míněno evolucí člověka, je-li uvedeno konkrétní 
datování 200 tisíc let?). Přínosem je, že autorka přestala jako primární zdroj 
informací používat nerecenzované internetové informace a pochopila smysl vědecké 
literární rešerše. Na druhé straně nutno připustit, že práce mohla být "dokonalejší", 
nicméně dokončení ve výrazně vyšší kvalitě by vyžadovalo 1-2 týdny dalšího úsilí. 
To se odrazilo např. v použití citací v textu vs. seznamu použitých zdrojů. Myslím, že 
autorka umí naslouchat a brát si poučení z rad školitele ... a zohledňovat vše ve 
vlastním textu ... jen to chtělo trochu více času a konzultací. Domnívám se, že vše je 
na dobré cestě ... a že se u Veroniky nacházíme ve fázi sbližování bezbřehého 
nadšení pro věc s rigorózní interpretací faktů, která je požadována současnou 
vědou. 
Otázky a připomínky oponenta: 
xxx nejde o oponentský posudek xxx 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (pouze jedna známka - bude součástí 
zveřejněných informací) 
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