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1 Posudek na bakalářskou práci 
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Jméno posuzovatele: Mgr. Helena Buchtová 

Datum: 03.09.2016 

Autor: Veronika Langová 

Název práce: 
Vliv časného stresu na neuroendokrinní regulaci, chování a imunitu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autorka se zaměřila na vypracování literární rešerše shrhnující současné poznatky z oblasti 

výzkumu perinatálního stresu, s důrazem na mechanismus stresové reakce a jeho vliv na 

neuroendokrinní regulaci, imunitu a behaviorální aspekty v animálních modelech. 

Struktura (členění) práce: 

Struktura a členění práce odpovídá požadavkům. Práce obsahuje  

český a anglický abstrakt a vhodně zvolená klíčová slova. Následuje podrobný seznam 

zkratek a přehledně členěný obsah práce. Vlastní literární rešerše je členěna na sedm kapitol 

(včetně úvodu a závěru práce), které na sebe logicky navazují.  

Úvodem autorka zmiňuje homeostázu coby nepostradatelnou podmínku fungování 

organismu, přičemž při odchýlení působením vnitřních či vnějších faktorů dochází k jejímu 

narušení. Mezi takové faktory bezesporu patří různé formy stresu, jehož základní fáze a 

mechanismy zde též nastiňuje. Součástí úvodu je cíl práce (viz výše). 

První kapitola vlastní literární rešerše je věnována vysvětlení fyziologické podstaty 

neuroendrokrinní stresové odpovědi organismu (sympatoadrenální a HPA osa) vč. popisu 

metabolismu glukokortikoidů. Následuje kapitola popisující působení časného stresu a jeho 

důsledky s důrazem na vliv mateřského stresu na vývoj potomstva. V dalších dvou kapitolách 

je podrobně popsán vliv stresu na HPA osu, a to jak prenatáního a postnatálního, tak jejich 

kombinací s důrazem na mezidruhové, mezikmenové a mezigenderové rozdíly i vývoj změn 

v čase (juvenil vs adultní jedinec). Samostatně je vyčleněna kapitola týkající se vlivu časného 

stresu na chování v dospělosti s důrazem na úzkostné a depresi podobné chování. Informace 

získané v těchto kapitolách umožují následný přesah k závěrečné kapitole týkající se vlivu 

časného stresu na imunitu organismu se zaměřením na jednotlivé složky imunity. Práce je 

zakončena přehledným, souhrnným závěrem. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autorka v práci cituje 89 zahraničních literárních zdrojů z impaktovaných periodik. Uvedené 

zdroje jsou citovány správně, a to jak v textu práce, tak v seznamu zdrojů. 

 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 
Práce je literární rešerší, neobsahuje vlastní výsledky. 
 

 

 

 



 Strana 

2 Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je psána stručným, věcným, akademickým stylem, nezatíženým popularizačními 

tendencemi. Místy se v textu objevují drobné překlepy nebo méně obratná slovní spojení, 

avšak nejedná se o žádné zásadní nedostatky. V česky psané práci doporučuji psát 

„hipokampus“. V seznamu zkratek chybí „CBG a vysvětlení. Práce obsahuje pět barevných 

obrázků, které přispívají k pochopení textu. V česky psané práci je jedním z formálních 

požadavků překlad anglického popisku do češtiny, což zde chybí. Autorka tento fakt sice 

kompenzuje dostatečným popisem pod obrázky, přesto by tomu v budoucnu měla přikládat 

více pozornosti. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka vytyčené cíle jednoznačně splnila. Práce je uceleným literárním přehledem 

relevantním k zadání a navzdory poměrně náročnému tématu, ke kterému se vztahuje 

množství literatury a mnohdy protichůdné výsledky studií znesnadňují orientaci v 

problematice i její pochopení, se svého úkolu zhostila skvěle. Práci hodnotím jako výbornou 

a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Výsledky mnoha studijí jsou zcela protichůdné v závislosti na pohlaví. Vidíme stejné 

trendy i u člověka? 
 

2. Na více místech v práci zmiňujete úlohy zaměřené na prostorovou orientaci. O jaké 

konkrétní úlohy se v daných studiích jednalo? 
 

3. Můžete prosím detailněji popsat metodiku, jakou byl navozen hypokinetický stres? 
 

- v kapitole 5 zmiňujete „deficity ve společenském chování“. Z kontextu není patrné, zda jde 

o nález u zvířat nebo u lidí. Pro odlišení můžete použít termín „sociální chování“, pokud 

budete mít na mysli chování zvířete. 
 

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. 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

