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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…) 

 

Cílem práce bylo shrnout poznatky o vlivu prenatálního a časného postnatálního stresu na 

HPA osu, chování a imunitu v dospělosti. Vliv tohoto stresu je často patrný, až při vystavení 

dalšímu stresovému podnětu v dospělosti. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je logicky rozčleněna do několika kapitol. Úvodní kapitoly pokrývají mechanismy 

působení stresu na HPA osu a časný stres. V dalších kapitolách je popsán vliv časného stresu 

na bazální aktivitu HPA osy a její reaktivitu v důsledku dalšího stresu v dospělosti, vliv 

časného stresu na chování a vliv časného stresu na imunitu.  

 

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

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

 

Autorka se odkazuje na poměrně velké množství literárních zdrojů (převážně původní 

vědecké články, doplněné články přehlednými), z nichž byly vybrány relevantní údaje. 

Literární zdroje jsou adekvátně citovány. 

 

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 obsahuje 5 obrázků s odpovídajícím popisem, které vhodně doplňují text. Po grafické 

stránce je práce velmi dobře zpracována. Práce je psána čtivě, místy se vyskytují stylisticky 

neobratné formulace. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka práce projevila značný zájem o problematiku, přečetla nadstandardní množství 

literatury a zpracovala solidním způsobem složité téma, ležící na hranici několika oborů. 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 

 


