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

 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce shrnuje dosavadní poznatky o bakteriálním ekosystému lidského střeva 
s důrazem na komunikaci mikrobiomu s hostitelem. Autorka se zaměřuje na 
fyziologické mechanismy interakce mikrobiomu a centrální nervové soustavy, 
zmiňuje i možné patologie. Za modelový příklad pro popis těchto mechanismů volí 
autorka duševní a neurovývojové poruchy, zejména autismus. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je teoretickou rešerší, svým rozsahem (37 stran) odpovídá požadavkům. Její 
součástí je abstrakt v českém i anglickém jazyce, seznam zkratek, obsah a seznam 
literatury.  
Hlavní část práce obsahuje šest kapitol, ve kterých je představena trávicí soustava a 
mikrobiom, fyziologické mechanismy komunikace střeva a centrální nervové 
soustavy, i dysbióza a narušení této komunikace. Narušení těchto mechanismů je 
diskutováno vzhledem k neuropsychiatrickým poruchám. 
Poslední kapitolou je diskuze, ve které autorka diskutuje např. rozpory ve výsledcích 
jednotlivých studií.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci bylo použito značné množství literárních zdrojů (127 citací), které jsou 
správně 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): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, práce obsahuje jen naprosté minimum chyb či 
překlepů. 
Práce obsahuje 10 obrázků a tabulku, které práci vhodně doplňují. V tabulce autorka 
přehledným způsobem uvádí přehled taxonů souvisejících s dysbiózou u 
neuropsychiatrických poruch, včetně příkladů studií a diagnóz, kde byla odchylka 
zaznamenána.   
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
V předkládané bakalářské práci autorka sumarizuje dosavadní poznatky týkající se 
bakteriálního ekosystému lidského střeva a způsobu, jakým může mikrobiom působit 
na centrální nervovou soustavu. 
Autorka uvádí jak fyziologické mechanismy interakce střeva a mozku, tak 
patologické stavy. Diskutuje, jak může dysbióza souviset s neuropsychiatrickými 
onemocněními, přičemž se zaměřuje především na autismus.  
 
Autorka zvolila aktuální a zajímavé téma, shromáždila značné množství relevantních 
zdrojů a zpracovala je do přehledné práce. Během vypracování bakalářské práce 
prokázala značnou míru cílevědomosti a samostatnosti. Práci jednoznačně 
doporučuji k obhájení a hodnotím ji stupněm výborně. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


