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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Kateřina Nováková 
s názvem: Stanovení titru anti-A a anti-B u dárců krve krevní skupiny 0

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) 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) 

35 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou indikace plné krve a proč je užitečné znát výši titru protilátek anti-A/B u těchto
přípravků?

2. Charakterizujte pravidelné a nepravidelné protilátky proti erytrocytům.

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

Slečna Kateřina Nováková si jako téma bakalářské práce vybrala velmi aktuální téma, které se týká
vyšetřování titrace protilátek anti-A, anti-B u dárců krve pro výrobu "univerzální" plné krve s nízkým titrem
protilátek.
Velmi kladně hodnotím aktivní přístup studentky v celém průběhu práce a množství hodin strávených v
laboratoři při vyšetřování vzorků.
Při zpracování tématu studentka zpracovala vhodný teoretický úvod, stručně a jasně popsala metodiku a
provedení vlastních vyšetření.
Jasné a přehledné je i zpracování výsledků, včetně závěru a diskuze, kde se nevyhnula ani komentáři k
určitým objektivním limitům v prezentovaných výsledcích titrací protilátek třídy IgG.    

Jméno a příjmení: plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
Organizace: Oddělení hematologie a krevní transfuze, ÚVN


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


