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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 práce bylo shrnout současné poznatky o energetickém metabolismus srdce ve
vysokých nadmořských výškách a při fyzické zátěži
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna do standardních oddílů: úvod, cíle, rešerše, závěr, seznam použité literatury.
Rešeršní část se skládá z 6 kapitol, které jsou dále přehledně členěny do podkapitol. Práce
obsahuje abstrakt v českém a anglickém jazyce a seznam zkratek.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka použila relevantní a aktuální literární zdroje, které jsou v práci vhodně využity a
správně citovány. Celkový počet citací odpovídá charakteru bakalářské práce.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje žádné vlastní výsledky.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je přehledně zpracována, logicky členěna. Text je čtivý a psaný s dostatečným
nadhledem s minimálním počtem překlepů. Práce je vhodně doplněna dvěma obrázky.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka splnila vytyčený cíl shrnout poznatky o energetickém metabolismu srdce v hypoxii a
při fyzické zátěži. Při sepisování práce autorka pracovala velmi samostatně a aktivně
konzultovala zvolené téma. Autorka si během sepisování vytvořila patřičný nadhled na tímto
velmi komplexním tématem. S aktivním přístupem autorky a kvalitou spisu jsem byla velmi
spokojena a předloženou práci doporučuji přijmout k obhajobě jako práci bakalářskou.
Otázky a připomínky oponenta:
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)
výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta: Jitka Žurmanová
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