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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS) je strašákem rodičů malých dětí po celém 
světě. Tzv. postýlková smrt je nejčastější příčinou úmrtí dětí od narození do konce 1. 
roku života. I v ČR je SIDS uváděn, dle různých zdrojů, jako příčina smrti v rozmezí 
20-40 kojenců ročně. 
Názory na příčinu úmrtí a následná preventivní doporučení se měnila v závislosti na 
poznatcích. Dnes je jako hlavní příčina uváděna porucha autonomní regulace 
kardiorespiračního systému (neurotransmiterové systémy), kdy smrt nastupuje po 
hypoxickém kómatu v souvislosti se selháním základních nepodmíněných 
obranných mechanismů dítěte. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěna na úvod, teoretickou část, závěr a seznam použité 
literatury. Obsahuje i seznam použitých zkratek a předepsané náležitosti – anotace 
a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. V teoretické části je podán přehled 
vývoje dítěte v raných periodách (novorozenec, kojenec) s důrazem na aspekty 
prokazatelně nebo suspektně SIDS ovlivňující, vysvětlení pojmu náhlá úmrtí a jejich 
klasifikace, dále historické pohledy na úmrtí v raném věku a geneze formování teorie 
SIDS. Velmi přehledně jsou zpracovány kapitoly diskutující rizikové faktory SIDS – 
rozdělné na externí a interní a vycházející z nejaktuálnějších dostupných materiálů. 
Z tohoto podrobného výčtu vychází následující kapitola formulující aktuální 
preventivní doporučení. Následující části jsou věnovány přehledu prevalence SIDS 
v ČR i některých vybraných státech (USA, VB), zhodnocením úrovně informovanosti 
rodičů a praktickým návodem první pomoci resuscitace dítěte v případě 
kardiorespiračních komplikací.  V závěru jsou přehledně a výstižně shrnuty 
nejdůležitější poznatky se závěrečným doporučením autorky, které vychází ze 
zjištění poměrně malé informovanosti rodičů o SIDS v naší republice. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila 102 literárních zdrojů, převážně recentní zahraniční publikace a 6 
relevantních odborných zdrojů internetových. Všechny literární zdroje jsou citovány 
jednotně a správně podle zvolené citační normy. Správné citace jsou použity i 
v textu. 
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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): 
 
Práce je z formálního hlediska na velmi dobré úrovni. Text je přehledně a logicky 
členěný, stylisticky čistý s dobrou formulací.  Správně autorizovány i popsány jsou i 
použité grafické zdroje, zde však za popiskami obrázků chybí tečka. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Studentka splnila zadané téma – formou literární rešerše podat přehled aktuálních 
poznatků o SIDS, jeho prevalenci a incidenci a o současně doporučovaných 
preventivních opatřeních. Pracovala zcela samostatně a iniciativně. Výsledná 
podoba její bakalářské práce je po odborné a formální stránce na vysoké úrovni. 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
X  výborn ě    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 
 


