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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Barbora Dratvová 
s názvem: Novější biochemické markery aterosklerózy

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

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

8 

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

32 

5. Celkový počet bodů 87 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakou vidíte reálnou možnost využití nových markerů aterosklerózy v klinické praxi?

2. Myslíte si, že využití nových markerů by mohlo sloužit jako screeningové vyšetření, které povede k
rozšířenému pátrání po dosud nemanifestujících se kardiovaskulárních onemocnění?

3. 

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 komentář  

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



Komentář

Práce popsala problematiku aterosklerózy a podrobně podala výčet t.č. známých biochemických markerů
aterosklerotického procesu a související dopad na problematiku kardiovaskulárních chorob. Tímto naplnila
práce stanovené cíle.

Po formální stránce jsou přítomny všechny náležitosti. V grafické úpravě lze snad vytknout horší
formátování hlavních nadpisů a dále nečetné gramatické chyby a překlepy.

Diskuze je souhrnem celé problematiky a postrádá pohled na možnost využití těchto poznatků v klinické
praxi. Tímto směrem jsou tak cíleny doplňující otázky.   
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