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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Martin Vodička 

Datum: 29.5.2017 

Autor: Petra Dušková 

 

Název práce: Interakce gastrointestinálního traktu a centrální nervové soustavy: Fyziologické 

mechanismy a patologie 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Bakalářská práce Petry Duškové se zabývá vlivem střevního mikrobiomu na lidský 

organismus, ve vztahu k duševnímu zdraví.  

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce svým rozsahem (45 stran) odpovídá požadavkům. Její součástí je abstrakt v českém i 

anglickém jazyce, seznam zkratek, obsah a seznam literatury. Hlavní část práce je rozdělena 

do šesti logicky uspořádaných kapitol. 

 

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

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

 

V práci je citováno značné množství literárních zdrojů (celkem 127 citací). Většina citací je 

použita správně v relevantním kontextu. Některé citace se zdají být nadbytečné např: na str. 2 

citace [12] dokazuje pouze retrográdní transport C fragmentu tetanového toxinu, ale nenašel 

jsem zde souvislost s n. Vagus, v souvislosti s nímž je na tuto citaci v práci odkazováno. 

Další problém s citací se vyskytuje v kap. 2.1 v souvislosti s úzkosti-podobným chováním 

bezmikrobních myší. Zde je odkazováno na práci [20], která se týká mikrobiomu 

autistických dětí (dále v textu je tato citace použita správně). 

 

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 je psaná srozumitelně, čtivě, s minimálním množstvím překlepů a gramatických chyb. 

Text je vhodně doplněn obrázky a tabulkami, které jsou dobře popsány a řádně citovány, na 

některé obrázky chybí odkaz v textu. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka si velmi pěkně poradila se širokým a komplexním tématem, pro jehož zvládnutí je 

nutné porozumět alespoň třem různým oborům (mikrobiologie, imunologie a neurobiologie). 

Z textu je patrná snaha informace nejen předkládat, ale i třídit, dávat je do kontextu a 

přemýšlet o nich v širších souvislostech. Proto i přes některé formální nedostatky hodnotím 

práci jako výbornou. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

Otázky: 

1) V kapitole 2.1 uvádíte, že bezmikrobní (GF) myši vykazují úzkostné chování. Existují 

ještě jiné práce, zabývající se úzkostným chováním u GF myší? Jaké jsou jejich 

závěry? 

 

2) V kapitole 5.3 používáte termín „Sickness behavior“.  

a. Jak se toto chování projevuje? 

b. Jsou známy mechanismy, kterými toto chování vzniká? 

c. Jaké jsou možné evoluční výhody tohoto chování pro jednotlivce, či skupinu? 

 

Připomínky: 

Nadledvinky jsou dnes již archaický výraz (podobně jako ledvinky), doporučuji používat 

termín nadledviny.  

 

 

 

 

 

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

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 


