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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) 

7 

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

40 

5. Celkový počet bodů 97 

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

Studentka zpracovala velmi zajímavé téma možné "renesance" užití plné krve. V teoretické části stručně,
avšak dostačujícím způsobem popisuje základy imunohematologie a transfuzního lékařství. V praktické
části nabízí zajímavé srovnání automatizované a manuální metodiky titrace protilátek anti-A a anti-B. V
diskuzi a závěru nabízí možné transfuzní řešení urgentních a krizových situací aplikací plné krve krevní
skupiny 0 namísto použití jednotlivých složek separátně. Toto odborné téma ještě bude v budoucnu jistě
hojně diskutováno. Práci hodnotím v rozsahu bakalářské práce jako velmi zdařilou.
Z hlediska formálního lze vytknout v seznamu citovaných zdrojů nemožnost ověření některých zdrojů (chybí
typ zdroje, ev. ISBN, ISSN apod.).    
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