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1. CÍLE A HYPOTÉZY:  

V této bakalářské práci se autorka zabývá problematikou nespecifických střevních 

zánětlivých onemocnění. Celá práce je koncipována jako rešerše dané problematiky. Tomu 

odpovídají i cíle, které si autorka klade v kapitole č. 2. – popsat nejnovější informace a trendy 

v léčbě těchto onemocnění. Cíle práce byly naplněny jednak studiem literatury a jednak 

konzultacemi s lékaři, kteří se podílejí na léčbě IBD (inflammatory bowel disease). 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Práce má 51 stran, které připadají na samotný text. Kromě povinných příloh tato 

bakalářská práce žádné další části neobsahuje. V úvodu si autorka vymezuje problematiku 

svého zájmu a tu začíná v následujících kapitolách rozpracovávat. Začíná anatomií střevní 

stěny, a přes popis ulcerózní kolitida a Crohnovy choroby se dostává ke vlivu těchto 

patologických stavů ne ontogenezi. Velmi zajímavé i pro učitelskou veřejnost jsou kapitoly 4. 

a 5., kde autorka popisuje IBD v dětském věku a jejich vliv na školní docházku. Celkově je 

práce po obsahové stránce vyvážená, s dostatečnou odbornou hloubkou. V závěru práce, 

v kapitolách Diskuse a Závěr, autorka sumarizuje svá zjištění a zhodnocení dosažených cílů 

práce. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

Formální úprava práce je bezproblémová. Práce má požadované povinné součásti. Autorka 

správně cituje, a její přehled zdrojů je velmi rozsáhlý (43 položek), a obsahuje jak tuzemské, 

tak zahraniční položky různých typů zdrojů (učebnice, monografie, články). Tabulky i 

obrázky jsou kvalitní, správně označené popisky. Práce obsahuje i seznam použitých zkratek. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Jedná se o velmi pěknou práci, která bezesporu splňuje požadavky na bakalářské práce na 

naší katedře. V rámci přípravy své bakalářské práce Radka Růžičková také se svým 

školitelem intenzivně konzultovala jednotlivé etapy práce, a rovněž se správně obracela i na 

další externí odborníky (MUDr. M. Červinková), kteří se problematikou IBD zabývají. Na její 

odevzdané práci je to vidět. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

Dal by se nějak kvantifikovat vliv genetických a ne-genetických faktorů na vznik IBD? 

Který z těchto vlivů je větší? 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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