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V Brně, říjen 2018 

 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

jménem vedoucího Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie 

Přírodovědecké fakulty MU, bych Vás rád požádal o vypracování oponentského posudku 

k přiložené závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práci. Posudek má formu formuláře 

s komentářem (v příloze nebo na adrese http://www.sci.muni.cz/ofiz/vyuka/informace-pro-vedouci-

a-oponenty/). Při klasifikaci prosíme o odůvodněné objektivní stanovisko k obsahu a struktuře 

závěrečné práce a případným nedostatkům a prohřeškům proti obecným zásadám, které mají 

studenti znát a dodržovat (Zásady pro vypracování závěrečných prací EBŽI 2018) viz výše uvedená 

adresa.  

Hlavním kritériem hodnocení je dovednost studenta/ky v samostatném zpracování vědeckých 

poznatků a vlastní vědeckovýzkumné činnosti. V případě bakalářské práce hodnoťte prosím kvalitu, 

členění, jazyk a původnost rešerše zadaného tématu, dále diskuzi a zobecnění plynoucí z pochopení 

stavu poznání daného tématu. Případnou experimentální přílohu oponent nehodnotí. U diplomových 

prací zhodnoťte i stanovení cílů a hypotéz, experimentální provedení, kvalitu vyhodnocení a diskusi 

výsledků.  

Jednotlivé položky formuláře hodnotíte na škále A až F, kde průměrná práce by měla být 

ohodnocena stupněm C, nikoliv A. Stupeň A je vyhrazen pro práce vynikající kvality. Stupeň B 

potom pro práce velmi kvalitní, ale obsahující větší množství formálních chyb nebo jednotlivý 

nedostatek věcný, F odpovídá hodnocení neprospěl. 

Mimo formulář prosíme o celkový komentář k práci v délce min. 100-150 slov, ve kterém 

stručně zdůvodníte udělená hodnocení v bodech oponentního posudku, a o položení 3-5ti otázek 

týkajících se práce, na které by měl/a student/ka odpovědět v rámci vlastní obhajoby práce.  

Posudek opatřený vlastnoručním podpisem a datem pošlete prosím v elektronické podobě na 

adresu: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (helanej@sci.muni.cz) alespoň pět pracovních dnů 

před termínem obhajob a v tištěné podobě vezměte prosím s sebou na obhajobu. 

Předem bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci při vypracování posudku k přiložené práci.

   S díky a pozdravem, 

               doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. 
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