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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Veronika Dvořáková 
s názvem: Prenatální screening chromozomálních aberací plodu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

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

1.

Práce prokazuje dobrou orientaci autorky v problematice, která vyžadovala seznámení s obsáhlou
literaturou zaměřenou na studované téma. Studentka prokázala schopnost vyhledávat odborné zdroje vč.
zahraničních. K plnění úkolů přistupovala aktivně a řadu pramenů si vyhledala samostatně.

2.

V rámci praktické části se osobně se zúčastnila některých z popisovaných vyšetření.
Údaje získané sběrem dat samostatně uspořádala do přehledných tabulek, statisticky vyhodnotila a
interpretovala získané výsledky.

3.

Práce je přehledně členěná do 7 kapitol, psaná na velmi dobré stylistické úrovni bez pravopisných chyb.
Byla dodržena předepsaná formální úroveň vč. požadavků na citaci literatury, tabulky a grafy jsou
přehledné
a srozumitelné.
Rozsah práce i ostatní kriteria tak odpovídají stanoveným požadavkům na zpracování.

4.

Studentka si vybrala téma, které ji zajímá a chtěla by se mu věnovat i po ukončení studia.
Práce obsahuje teoretickou část , která poskytuje základní orientaci
v problematice vrozených vývojových vad a jejich diagnostiky. Praktická část se zabývá podrobnějším
popisem vybrané metody prenatálního screeningu , statistickým zpracováním získaných výsledků a jejich
porovnáním
s literárními zdroji. Zjištění, že charakteristika vybraného screeningového programu je v souladu s údaji v
literatuře je splněním cíle práce. 

Jméno a příjmení: MUDr. Jindra Příhonská
Organizace:
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