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Posudek na bakalářskou práci 

 
x školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Karel Valeš 

Datum: 3. 9. 2015 

Autor: Viktor Kuchtiak 

Název práce: Neurobiologie hypoxicko-ischemického poškození mozku v raném 

postnatálním období 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce bylo vypracovat rešerši o neurobiologii hypoxicko—ischemického poškození v 

raném postnatálním období a pokusit se nastínit možné farmakologické postupy. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Předkládaná práce má adekvátní formu i obsah. Po formální stránce plně splňuje požadavky 

kladené na bakalářské práce. 

 

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

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

 

Autor citoval práce důležité a relevantní k tématu dostupné v databázi PubMed. Během 

studia literárních zdrojů pracoval samostatně. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 

adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce je literární rešerší. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Obrazová dokumentace vhodně doplňuje text. Nicméně po jazykové stránce lze nalézt slabší 

části. Jsou to však vesměs nedůležité imperfekce, které nijak zásadně nebrání porozumění. 

Práci by nicméně určitě neuškodilo více času na pozornější korekturu. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Je zřejmé, že autor prokázal schopnost nastudovat a kriticky zhodnotit odbornou 

literaturu, zorientovat se v zadané problematice, provést rozbor stávajících poznatků. Určité 

nedostatky jsou pouze důsledkem časového tlaku během psaní práce a budou ponaučením 

autorovi zahájit psaní budoucích prací včas. Celkově vzato doporučuji bakalářskou práci 

přijmout k obhajobě a klasifikovat známkou velmi dobře. 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

--- 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně     velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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

