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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

Miroslav Hock 

Datum: 

3. 6. 2014 

Autor: 

Arnold Tomáš 

Název práce: 

Vliv střevní mikroflóry na činnost vyšších mozkových center 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce bylo poskytnout přehled dostupných poznatků o obousměrné komunikaci mezi 

centrálním nervovým systémem a střevní mikroflórou při fyziologických i nefyziologických 

stavech organizmu. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a obsahuje tedy 

abstrakt v anglickém a českém jazyce, seznam zkratek, obsah, vlastní text včetně úvodu a 

závěru a seznam použité literatury. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Předkládaná práce obsahuje 56 správně citovaných publikací pokrývajících období od roku 

1999 do roku 2014. Většina prací spadá do období posledních 5 let, což je způsobeno tím, že 

se jedná o relativně mladé téma.  

 

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 obsahuje 19 stran vlastního textu, jehož součástí jsou 3 obrázky a 2 tabulky. Celkově 

má práce 33 stran (včetně strany titulní) a nepřekračuje tedy stanovený limit 40 stran. 

Jazyková úroveň práce je ovlivněna nezkušeností autora při tvorbě delších textů a při méně 

napnutém časovém plánu by bylo co vylepšovat. To samé platí i pro vizuální stránku. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce splnila stanovené cíle a stejně tak splnila požadavky kladené na BP. Přestože 

předkládaná práce není dokonalá, jedná se o zcela samostatně zpracované téma, které je 

relativně nové a je tedy hůře uchopitelné. Nicméně, jak jsem již zmínil, tak pár týdnů navíc 

by práci prospělo po obsahové i vizuální stránce. Velká část viny samozřejmě padá i na mě, 

protože bylo, vzhledem k mému pracovnímu vytížení, pro Tomáše těžké dohodnout se se 

mnou na každém termínu konzultace. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://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

