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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Linda Roškotová 
s názvem: Mukozitida dutiny ústní jako komplikace radioterapie v oblasti hlavy a krku

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) 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) 

9 

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

35 

5. Celkový počet bodů 94 

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

Mukozitida dutiny ústní je jednou z nejčastějších komplikací u pacientů léčených s nádory hlavy a krku.
Autorka se zabývá významným a aktuálním tématem a díky zpracování bakalářské práce rozšiřuje své
znalosti o prevenci a způsobech ovlivnění tohoto onemocnění.

Dle mého názoru je práce přehledná, s dobře popsanou teoretickou částí. V praktické části autorka
popisuje současný stav řešené problematiky zejména meta-analýzy a systematické review za posledních 5
let. V Diskuzi porovnává stav problematiky ve světě s tím, jak probíhá léčba pacientů v České republice.
Autorka pracovala se odbornými články psanými v angličtině, což velmi oceňuji. Na základě získaných
znalostí autorka zpracovala brožuru pro pacienty, pomocí které je seznamuje s uvedenou komplikací léčby
nádorového onemocnění hlavy a krku. K struktuře práce nemám žádné otázky.

Studentka k práci přistupovala velmi iniciativně. Během přípravy bakalářské práce Linda Roškotová
spolupracovala s vedoucí práce, při tom byl velmi samostatná a pracovitá, vnímala doporučením vedoucí
práce. Autorka při spolupráci s vedoucí prokázala, že se v dané problematice velmi dobře orientuje a
problematika ji zajímá.

Práce je psána srozumitelně, čtivě, bez gramatických chyb a po stylistické stránce je vyhovující.

Práce nadmíru splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Za základě praktické části autorky bude
udělán a publikován odborný článek.

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji ohodnotit stupněm A – výborně.      

Jméno a příjmení: Ing. Yulia Efremova, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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