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POSUDEK OPONENTA 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. 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) 

8 

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

30 

5. Celkový počet bodů 88 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaký byl důvod rozdílných podmínek uchovávání vzorků séra (na denním světle) a plné krve (v
šeru)?

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

Studentka si vybrala zajímavé a stále aktuélní téma, které zpracovala velice zodpovědně. Ve své práci
prokazuje dobrou orientaci v dané problematice, zvláště oceňuji statické vyhodnocení výsledků
experimentu. Vytknout lze pouze drobné stylistické nedostaky, chybějící popisek ke vzorci na str. 56 a
některé nefunkční odkazy na internetové zdroje literatury. Práci hodnotím celkově jako zdařilou a
doporučuji k obhajobě.
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