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

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) 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) 

5 

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

25 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké bylo dělení myší do skupin?

2. Vysvětlete stochastické a deterministické účinky IZ záření.

3. Jaké byly nejzajímavější výsledky (minima, maxima) výzkumné části?

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

Předkládaná bakalářská práce je zpracována na 57 stranách.  V průběhu celeného textu „Současného
stavu“ se vyskytují odstavce, které vychází z  více jak 4 literárních zdrojů, a přesto jsou zatíženy velkým
množstvím chyb, jak se asi studentka snažila vše zkompilovat dohromady. Na str. 18 si studentka plete
frakcionaci a dávkový příkon. Dále pak nevhodné formulace….zda záření působilo stále nebo po frakcích…
Str. 21 kap. Stochastické účinky a Deterministické účinky vychází ze 7 literárních zdrojů (na 14 řádek textu)
a ještě jsou tam chyby – nelze například napsat, že „Deterministické účinky jsou nazývány jako pozdní,
neboť se projevují až měsíce či roky po ozáření a následně napsat, že „Tyto účinky se projevují jako akutní
nemoc z ozáření“. V kap. 2.6 studentka píše, že ANO je spojena s dávkami vyššími než 1-2 Gy (v současní lit.
se uvádí prahová dávka 0,7 Gy pro ANO!) Dále pak kap. 2.6.2 a 2.6.3 obsahuje nevhodné formulace.  V kap.
2.7.1 jsou nepřesné údaje o ANO, kdy projevy se rapidně liší dle dávky, což zde není rozlišeno. U
neurovaskulárních syndromu je psáno, že je nutná dávka 80 Gy – ale vaskulární složka se projevuje již od
30 Gy.
V kapitole Metodika se opět opakují informace z úvodu práce, ale není zde jasně napsáno, jak byly
rozděleny skupiny (17 myší bylo rozděleno do 3 skupin?).
Velice ale oceňuji výzkumnou část práce, kterou studentka odvedla a statistické zpracování. Možná by bylo
zajímavé výsledky zobrazit i graficky. Rozvaž téma práce je více než zajímavé a navázání na tuto práci
například v magisterském studiu bych doporučovala.

I přesto, že teoretická část práce je zatížena množstvím chyb a nepřesných interpretací, tuto práci
doporučuji k ústní obhajobě k klasifikací dobře (C).
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