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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Tereza Vitnerová 
s názvem: Preimplantační vyšetření chromozomových abnormalit v raných lidských embryích

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

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) 

9 

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

37 

5. Celkový počet bodů 91 

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 přistupovala k plnění úkolů během své bakalářské práce velmi spolehlivě a odpovědně. Precizně
vypracovala ucelený literární přehled dané problematiky a na základě získaných vědomostí velmi dobře
zvládla teoreticky i prakticky důležité metody laboratoře cytogenetiky, zejména pak preimplantační
testování lidských embryí.
Dále pak zpracovala informace o preimplantačním  genetickém testování aneuploidií pacientek kliniky
Pronatal od r. 2012 do r. 2017.  Zpracovala a statisticky vyhodnotila soubor 637 pacientek.
K provádění experimentů přistupovala samostatně a iniciativně.
Zadání BP bylo splněno a dosažené výsledky budou využity k publikaci v odborném časopise s danou
problematikou.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji A - výborně.
       

Jméno a příjmení: RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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