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Posudek na bakalářskou práci 
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Autor: 
Lucie Hanišová 
Název práce: 
 
Důsledky časného stresu pro další vývoj mozku 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo vytvořit literární přehled na téma působení stresu v časných stadiích vývoje 
se zaměřením na vznik možných změn chování a kognitivní poškození. Přehled měl být 
zaměře především na animální data a v budoucnu sloužit jako literární základ pro přípravu 
diplomové práce. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna tradičním způsobem, který odpovídá i požadavkům fakulty. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité zdroje pokládám za dostačující pro účel bakalářské práce..  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Práce je výhradně literární kompilací. Autorka žádnou experimentální práci neprováděla, 
docházela pouze na odborné konzultace. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce pokládám za přijatelnou, ale ne vynikající. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
L. Hajišová přistupovala k přípravě bakalářské práce velmi odpovědně a práci věnovala 
hodně úsilí. Nicméně verze práce, kterou mi autorka předložila jako finální vyžadovala 
značné korekce nejen obsahové, ale i jazykové. Nutné opravy se netýkaly jen odborné 
terminologie, ale i běžné struktury textu.  
Doporučenou literaturu zpracovávala samostatně, případné nejasnosti konzultovala a snažila 
se vyhledávat další, především české, zdroje informací k zadanému tématu. Při přípravě 
bakalářské práce se ovšem projevila malá praxe s psaním odborného textu a prací s vědeckou 
literaturou. To však nijak nesnižuje snahu L. Hanišové o dosažení co nejlepšího výsledku.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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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. 
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