
 Strana 1 
Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: prof. MUDr. Martin Haluzík, 
DrSc. 
 
Datum: 23.5.2014 
 

Autor: Helena Kratochvílová 
 
Název práce: Role tukové tkáně v patofyziologii obezity a mentální anorexie 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce vychází z faktu, že množství a funkce tukové tkáně se může přímo podílet na vzniku 
metabolických komplikací mentální anorexia a zejména pak obezity. Cílem je shrnutí 
faktorů/hormonů produkovaných tukovou tkání a jejich význam při metabolických změnách 
spojených s mentaální anorexií a obezitou včetně jejich podílu na rozvoji porušené regulace  
energetické homeostázy u těchto pacientů. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce se skládá z abstraktu v českém a anglickém jazyce, úvodu, vlastního textu práce 
rozděleného do 3 kapitol pojednávajících o tukové tkáni, její endokrinní funkci a o nemocech 
spojených se změnami jejího množství, závěru a přehledu použité literatury. Členění práce je 
přehledné a splňuje požadavky bakalářské práce. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Ano 
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? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je adekvátní. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Studovaná problematika je velmi rozsáhlá, a proto ne zcela 
jednoduchá ke zpracování v takto relativně stručné formě. Autorka tuto problematiku 
nicméně dobře zvládla, pracovala samostatně a dokázala vybrat nejdůležitější literární 
prameny a s jejich pomocí kvalitně popsat a shrnout studovanou problematiku. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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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://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

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

