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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Kristýna Moťková 
s názvem: Změny v periferní krvi ozářených myší po aplikaci terapeutického laseru

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 10 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

6 

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

30 

5. Celkový počet bodů 71 

Návrh otázek k obhajobě

1. Čím se liší laserové záření od slunečného záření?

2. Jaké jsou příčiny úmrtí v důsledku dřeňového syndromu akutní nemoci z ozáření?

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

Autorka se zabývá tématem vlivu neinvazivního laserového záření na organismus myší ozářených letální
dávkou gama záření. Práce je rozvržena do dvanácti kapitol, které jsou logicky strukturované a navzájem
provázané. V teoretické části autorka popisuje typy a účinky ionizujícího záření, účinky laserového záření.
Věnuje se akutní nemoci z ozáření. Vzhledem k tomu, že experiment se prováděl na zvířatech, autorka
popsala i stavbu hematopoetického systému myši.
 
V praktické části popisuje autorka svůj výzkum na uspokojivé odborné úrovni. Věnuje se v ní popisu
experimentu působení neinvazivního laseru jako radioprotektivního prostředku.

Autorka práce uvádí v literární rešerši zdroje nejenom tuzemské, ale i zahraniční literatury, což zvyšuje
odbornou úroveň práce.

Během přípravy bakalářské práce studentka spolupracovala s vedoucí práce, byla pracovitá, vnímala
doporučením vedoucí práce. Autorka při spolupráci s vedoucí prokázala, že se v dané problematice dobře
orientuje.

Práce je psána srozumitelně, čtivě, bez velkých gramatických chyb. V práci jsou přítomny některé
stylistické a formální chyby a nesrovnalosti (například popis obrázků je nad obrázkem). Z větší části práce
splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm C.   

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