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Posudek na bakalá řskou práci 

 
x  školitelský posudek 

 oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: 
RNDr. D. Zemková, CSc 
Datum: 31.8.2014 
 

Autor: Klára Šneberková 
 
Název práce: Idiopatický malý vzrůst. Je to nemoc? 
 
x  Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  

Cílem práce bylo shrnout poznatky o idiopatickém malém vzrůstu, tedy 
poruchách růstu neznámé etiologie a možnostech léčby. Autorka se pokusila nalézt 
odpověď na otázku, zda je idiopatický malý vzrůst nemoc, či ne. 
 
Struktura (členění) práce: 
Po krátkém úvodu se  autorka věnuje definici a diagnostice poruch růstu.  Dále se 
zabývá řízením růstu a z toho vyplývající klasifikací poruch růstu a psychosociálním 
důsledkům malého vzrůstu.  Autorka pak charakterizuje děti s idiopatickým malým 
vzrůstem, rozebírá dvě hlavní podskupiny idiopatického malého vzrůstu – 
konstituční opoždění růstu a puberty a familiárně malý vzrůst a zmiňuje některé 
geny spojené s malým vzrůstem. Nakonec uvádí dvě kasuistiky z literatury 
(familiárně malý vzrůst s konstitučním opožděním).  V závěru shrnuje hlavní 
poznatky. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila zdroje jak ze souborných monografií, tak z článků v časopisech 
v českém i anglickém jazyce. Více než dvě třetiny citací však jsou datovány před 
r.2005. Citace  nejsou bez chyb. Jedna citace není uvedena v seznamu literatury, 
dvě práce uvedené v seznamu nejsou citovány v textu, chybí vydavatel, obrácené 
pořadí autorů apod. 
 
Jsou získané vlastní výsledky adekvátně diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce obsahuje 3 grafy a tabulku převzaté z literatury a obrázek s anglickým textem 
rovněž převzatý z literatury. Text je přehledně členěn. Jazyková úroveň nese 
známky nezkušenosti, některé pasáže mají velmi daleko do odborného textu. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Autorka uvádí základní poznatky, které se týkají zvoleného tématu. Text je však 
velmi nevyrovnaný, místy působí dojmem, že  autorka souvislosti pochopila až 
krátce před dokončením práce. Problematika necitlivosti vůči růstovému hormonu a 
genů asociovaných s malým vzrůstem, která by měly tvořit těžiště práce, je zmíněna 
jen okrajově. Autorka si z vlastní vůle zvolila obtížnější téma, než původně tušila. Ale 
velmi nejistě se orientuje i v základních auxologických pojmech.  Podcenila faktor 
času a začala s patřičnou intenzitou pracovat až na poslední chvíli.  Přes 
obdivuhodné úsilí v posledních dnech před odevzdáním práce nesplňuje nároky 
kladené na bakalářskou práci  a nemohu ji doporučit k obhajobě. 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře   dobře   x  nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
Daniela Zemková 
 
 
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. 

• V případě práce založené na vlastních výsledcích hodnoťte rovněž použité metody a 
zpracování výsledků, obdobně jako u práce diplomové. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro účely 
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
sekretariát biologické sekce PřF UK (Ing. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha 2. 


