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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fajtová Jméno: Renáta Osobní číslo: 482899
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Název práce: Laktózová intolerance

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 20

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

10

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

35

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Z čeho vychází autorka v bodě 5.4, kde uvádí, že důvodem zvýšení bazální koncentrace hodnoty vodíku a metanu
je prodloužená práce tlustého střeva?

2. Jakou zubní pastu má autorka na mysli v bodě 4.4, kde doporučuje použití "klasické zubní pasty"

3. Autorka popisuje na str 41 průběh kalibrace, kde je v bodě 11. uvedeno"V tomto okamžiku dochází k propláchnutí
přístroje". Čím je přístroj "proplachován"?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Jméno a příjmení: Mgr. Martina Bunešová, MBA.
Organizace: ÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol
Kontaktní adresa:


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


