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Posudek vedoucího na bakalářskou práci „Tourettův syndrom“ 

 

Autor: Kristýna Lopočová 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

Pracoviště: Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze 

 

 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a 

zda a do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl poskytnout čtenáři ucelený přehled o 

Tourettově syndromu (TS). Jedná se o převážně rešeršní práci, která jako doplněk 

k popisované problematice Tourettova syndromu přináší i řízený rozhovor s jedním dětským 

pacientem a jeho matkou. Cíle práce byly naplněny. 

 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 Práce má 62 číslovaných stran, z čehož je prvních 49 věnováno hlavní teoretické části 

práce, a zbytek pak připadá na část praktickou (interview s pacientem), plus seznamy a 

přílohy na konci práce. 

Teoretická část velmi podrobně, a do hloubky odpovídající bakalářské práci, popisuje 

Tourettův syndrom z různých pohledů. Zabývá se historií zkoumání tohoto onemocnění, 

příčinami, léčbou, a symptomy. Podrobněji pak rozebírá tiky jako hlavní projev této poruchy. 

Najdeme zde i povedenou kapitolu věnující se bazálním gangliím. 

Praktická část je zde velmi krátká, což ovšem nepovažuji za negativum. Slouží jako 

praktický doplněk k teoretické části, doplňuje a demonstruje teoretické poznatky, ke kterým 

autorka dospěla. 

Některé kapitoly z teoretické části by jistě stály za podrobnější rozbor (genetika TS, 

molekulární/biochemické mechanismy působení léků používaných při léčbě TS, podstatné 

rozšíření praktického výzkumu), ale to jsou možné náměty pro budoucí diplomovou práci 

autorky. 

 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava práce je na standardní úrovni. Nenašel jsem žádné problémy a zřejmé 

prohřešky proti úzu. 

Drobnou výtku bych měl k množství citované literatury. Chybí originální časopisecké 

zahraniční práce. Autorka cituje velmi správně databázi OMIM, kde může nalézt velké 

množství odkazů na původní články. Rovněž při vícenásobném citování jedné práce bych 

doporučoval používat „tamtéž“ s malým „t“, ale spíše bych rozšířil paletu zdrojů, aby nebylo 

nutné přebírat několik odstavců z jedné knihy. 
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4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Tato bakalářská práce splňuje, dle mého názoru, všechny podmínky k úspěšnému obhájení. 

Autorka také svůj bakalářský projekt se mnou svědomitě konzultovala, což se příznivě 

projevilo i na kvalitách odevzdané práce. 

 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Nemám. 

 

 

6. KONEČNÉ DOPORUČENÍ: 

Předloženou bakalářskou doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

Datum: 17. 5. 2017                                                           RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 


