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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Šárka Kaňková 

Datum:  27. 5. 2015 

Autor:  Jana Hlaváčová 

Název práce: Toxoplasma a reprodukční funkce hostitele 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem této bakalářské práce bylo předložit ucelený literární přehled zaměřený na vliv 
toxoplazmózy na reprodukční funkce hostitele, fertilitu a viabilitu potomstva. 
Vzhledem k výsledkům dosavadních studií byla vyslovena hypotéza, že nejen 
akutní, ale i latentní toxoplasmóza by mohla negativně ovlivňovat reprodukční 
funkce hostitele. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na Abstrakt, Úvod a dále na hlavní kapitoly Vliv toxoplazmózy na 
plodnost hostitele, Toxoplasma gondii a potraty, Kongenitální toxoplazmóza, 
Toxoplasma gondii a imunomodulace, Těhotenství, vývoj plodu a latentní 
toxoplazmóza a Postnatální vývoj dětí matek s latentní toxoplasmózou. Dokument 
uzavírá oddíl Závěr 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? 
Literární zdroje jsou citovány dostatečně a přehledně, formát citací je jednotný. 
Autorka použila v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů. 
 

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 splňuje požadovaná kriteria na bakalářskou práci, jak po stránce rozsahu, tak 
i po stránce obsahové. Je psána srozumitelně a v rámci možností přehledně, 
dokument neobsahuje pravopisné chyby. Odborné zkratky jsou užívány zřídka a 
jsou vždy správně vysvětleny. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Téma bakalářské práce je zajímavé jak z vědeckého tak i z klinického pohledu. 
Zpracování tématu vyžadovalo od autorky práci s mnoha zdroji literatury z různého 
odvětví a schopnost z těchto zdrojů vybrat takové informace, které by zapadaly do 
konceptu práce. Odborná rešerše vyžadovala nastudování lékařské terminologii a 
základního vzdělání z oblasti imunologie, endokrinologie, gynekologie a porodnictví.  
Autorka předložila kvalitní rešerši, která bude jistě přínosným zdrojem mnoha 
dalších výzkumů. Prokázala schopnost pracovat se zahraniční literaturou a splnila 
stanovené cíle práce. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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