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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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) 

37 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. S čím může být spojeno, že na obr. 2 – Výskyt karcinomu prostaty ve světě na Martiniku,
Barbadosu a Irsku a Francii je 2 – 3 krát větší incidence rakoviny prostaty, než v České republice?

2. Jak můžete vysvětlit trend nárůstu incidence rakoviny prostaty za posledních 35 let (obr. 3)?

3. Čím můžete vysvětlit fakt, že při zahájení léčby u 4 % pacientů nebylo zjištěno stádium karcinomu
prostaty (obr. 7)?

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

Autor se zabývá významným tématem nejčastějších komplikací pacientů léčených s karcinomem prostaty.
Práce je přehledná, s dobře popsanou kapitolou anatomie a fyziologie předstojné žlázy, a patologie a
patofyziologie karcinomu prostaty. Nechybí detailní popis léčby a postupu při radioterapii karcinomu
prostaty.
V praktické části autor popisuje svůj výzkum na vysoké odborné úrovni. Vzorek pacientů tvoří 600 mužů s
karcinomem prostaty. Po detailním popisu vzorku autor popisuje 5 pacientů s relapsem a srozumitelně
objasňuje svůj názor na příčinu navracení onemocnění.
Student k práci přistupoval velmi samostatně a iniciativně. Během přípravy bakalářské práce Jaroslav
Nováček spolupracoval s vedoucí práce, při tom byl velmi samostatný a pracovitý, vnímal doporučení
vedoucí práce. Autor při spolupráci s vedoucí prokázal, že se v dané problematice velmi dobře orientuje.
Práce je psána srozumitelně, čtivě, bez gramatických chyb a po stylistické stránce je vyhovující. Práce
nadmíru splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji ohodnotit stupněm A – výborně.      
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