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Název práce: Faktory ovlivňující přírůstky váhy v těhotenství 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo podat přehled faktorů ovlivňujících velikost váhové přírůstku 
v těhotenství a popsat některé následky abnormálních přírůstků pro matku a dítě. 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Struktura odpovídá požadavku kladeným na bakalářské práce a více-méně i 
charakteru zpracovávaného materiálu.  
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano. Množství i charakter citovaných zdrojů odpovídá požadavkům kladeným na 
bakalářské práce. 
 
 
 
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 neobsahuje obrazovou dokumentaci, ani tabulky. Jazyková úroveň i formální 
úroveň by mohla být lepší (ale i podstatně horší).  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Studentka splnila cíle práce. Z práce však není zřejmé, zda se dobře orientuje 
v dané problematice. Výsledky mohly být prezentovány v přehlednější formě. Práce 
není ani výborná, ani nevyhovující. K jaké ze zbývajících možností se přikloním, 
bude záležet na výkonu studentky při obhajobě. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
druhý pokus, navrhuji pro začátek stupeň 3. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 1) Může autorka dovysvětlit vztah mezi malárií, 
imunitní odpovědí, přísunem živin, a tloušťkou trofoblastické membrány? 2) Jaký je 
skutečný vztah mezi RHD (nikoli RhD) genem a D immunogenem? 3) Dovysvětlete, 
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cituji „To je z evolučního hlediska důležité, jelikož to nabízí vysvětlení udržování Rh polymorfismu.“ 
4) Dovysvětlete, cituji „Kouření spadá mezi jednu z hlavních příčin hypotrofie novorozenců“ 5) 
Dovysvětlete, cituji „Jelikož hlavní zdroj bílkovin je živočišného původu, může se objevovat i tzv. 
skrytý tuk (Andělová, 2011).“ 6) Nedokázala byste nahradit závěrečnou větu studie „Toto téma mi 
připadá velmi zajímavé a je zde stále velký prostor pro provedení dalších studií.“ nějakou jinou, méně 
vybočující za hranice „žánru“? 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
Jaroslav Flegr 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz: 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 

k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé 
boxy lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
lucie.cermakova@natur.cuni.cz. Student by jej měl mít k dispozici nejméně tři 
pracovní dny před obhajobou. 

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Katedra filosofie a dějin přírodních 
věd PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2. Stačí jej donést na katedru v den 
konání obhajoby. 

 


