
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Pavlína Bačová 
s názvem: Preanalytická fáze laboratorního vyšetření a její vliv na výsledky biochemického vyšetření
krve

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 19 

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) 

35 

5. Celkový počet bodů 87 

Návrh otázek k obhajobě

1. Napadá Vás ještě nějaké využití získaných statistických informací ohledně interferencí u vzorků z
ON Kladno ?

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

Pavlína Bačové si ke své vybrala zhodnocení možných preanalytických vlivů na vybraná laboratorní
stanovení. Toto téma je vhodně zvolené, neboť preanalytická fáze, je velkým zdrojem možných
laboratorních chyb.
Přes prvotní váhání nakonec studentka pracovala samostatně a pečlivě, občas se potýkala se snahou
pojmout problematiku velice zeširoka, takže jsme často diskutovali o vhodnosti rozsahu celé práce.  Ke
zhodnocení změny výsledků vyšetření v závislosti  na době zpracování si vybrala dva dle mého vhodné
parametry a sice Dmax(%) a CD (%).
Kladně hodnotím přehledné a pečlivé zpracování a grafickou úpravu.
Práci doporučuji k obhajobě.   

Jméno a příjmení: MUDr. Michal Frajer
Organizace: TOPELEX, s.r.o.


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


