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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Autorka si stanovila za cíl shrnout a utřídit dosavadní poznatky o syndromu náhlého 

úmrtí  kojence se zaměřením na nejnovější výzkumy v této problematice. 
Struktura (členění) práce:  

Bakalářskou práci uvádí Abstrakt a Klíčová slova v jazyce českém i anglickém, Obsah a 
Seznam použitých zkratek. Vlastní text je pak členěn do 9 hlavních kapitol, z nichž některé 
jsou dále členěny do podkapitol. Desátou kapitolu tvoří Seznam použité literatury. Členění je 
přehledné a logické.  

Abstrakt dobře vystihuje obsah práce a Závěr vhodně shrnuje shromážděné poznatky.  
Svým rozsahem práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

V rozsáhlém Seznamu použité literatury je uvedeno 102 literárních zdrojů a 6 
internetových zdrojů. Všechny v textu použité citace jsou řádně uvedeny v Seznamu použité 
literatury, kromě citace ze str. 14 (Farber, 1934). Na všechny položky ze Seznamu použité 
literatury je z textu práce skutečně odkazováno. Zdroje jsou citovány jednotně a ve shodě 
s cílem bakalářské práce jsou převážně recentní.  

Z hlediska literárních zdrojů lze práci vytknout, že ani jedna z citací není uvedena jako 
sekundární, resp. sekundární citace jsou zmíněny jen v popiscích obrázků. Při množství a 
různorodosti citované literatury, stejně jako vzhledem ke stáří některých titulů (např. 
publikace z r. 1944) si dovoluji předpokládat, že ne všechny zdroje byly primární. Samo 
použití sekundárních zdrojů u bakalářské práce nepovažuji za problematické, ale pokud 
autorka nepracovala ve všech případech s původním zdrojem, mělo by to být z citace zřejmé. 
I podle zveřejněných požadavků na bakalářské práce biologické sekce je třeba sekundární 
citace řádně uvádět.  
 
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): 

Formální úroveň práce je velmi dobrá, vyjadřování jasné a srozumitelné. Text je 
vypracován pečlivě, s minimem překlepů (např. odkaz na neexistující kapitolu 5.3.2.) nebo 
gramatických chyb (např. europoidní rasa psána s velkým „E“ na začátku slova).  

Informace získané z různých literárních zdrojů autorka utřídila a sestavila do kvalitní 
souvislé rešerše logicky. V kapitolách, jejichž text se nevěnuje přímo SIDS, ale např. 
změnám, kterými postnatálně prochází organismus dítěte (např. kap. 2.1. Novorozenecké 
období),  je vhodně zmiňován vztah uváděných informací k SIDS, z čeho je zřejmé, že jejich 
zařazení je opodstatněné.    

V práci je 11 obrázků, na které je z textu odkazováno a jejichž zdroj je řádně citován. 
Vhodně doplňují text. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
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Autorka prokázala schopnost zpracovat kvalitní rešerši, pracovat s odbornými 

literárními zdroji, informace získávat, hodnotit a uvádět do souvislostí. Splnila cíle, které 
formulovala v kapitole Úvod. Práci považuji za kvalitní a doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Mezi klíčovými slovy v češtině i angličtině by určitě měla být uvedena alespoň zkratka 
SIDS, lépe i celý název syndromu v příslušném jazyce. 
 
Str. 15: V kapitole 4. se nachází nevysvětlená zkratka KIDS. Mohla by ji autorka osvětlit? 
 
Str. 27: Konstatování „Aktivní dítě pod dohledem by mělo být v pronační poloze kvůli 
správnému psychomotorickému vývoji a jako prevence plagiocefalii“ by nemělo být 
zařazeno mezi preventivní faktory SIDS 
 
Str. 29: Na vhodnost užití domácího monitoringu dechu dítěte se názory liší, ale nelze 
souhlasit s tím, že nepoužívání těchto přístrojů v domácím prostředí je jedním z praven-
tivních opatření SIDS. Považuji zařazení bodu 6.5. mezi preventivní faktory SIDS za 
neadekvátní, ale autorka může přímou souvislost mezi nepoužíváním těchto přístrojů a 
prevencí SIDS doložit během obhajoby své bakalářské práce. 
 
Str. 32: V podkapitole týkající se první pomoci u kojence se vyskytují nepřesnosti (např. 
vdech by měl být veden do úst i nosu dítěte zároveň, u nejmenších dětí není doporučovaný 
poměr stlačení hrudníku : počet vdechů 15:2 jako u dětí nad 12 měsíců, ale 3:1) 
 
Str. 34 - 39: Neuvádění sekundárních citací, které již bylo v oponentském posudku zmíněno, 
považuji za nedostatek, kterého by se měla autorka předložené bakalářské práce ve svých 
dalších textech vyvarovat.  
 
Tyto připomínky výrazně nesnižují celkově kladné hodnocení bakalářské práce. 
 
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 http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozd ěji do 4.  6.  2014   na adresu 
petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro ú čely zve řejnění na internetu pro studenty ), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

• doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 

 
 

 


