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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lucie Valešová 
s názvem: Vyšetření infekčních markerů u dárců krve a jejich složek

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) 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) 

8 

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

39 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. Při vyšetřování infekčních markerů mluvíme o tzv.diagnostickém oknu. Mohla by studentka blíže
vysvětlit a specifikovat tento pojem?

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 Lucie Valešová velice aktivně spolupracovala při vypracování bakalářské práce, navštěvovala
laboratoř a podílela se zpracování a vlastním měření vzorků dárců krve z ÚVN a plasmaferetických center
nejen v sekci serologické, ale i části zabývající se zjišťováním nukleových kyselin ve vzorcích, a to po oba
semestry.
Při konzultacích k BP vždy jevila zájem o dané téma, ke kterému přistupovala samostatně a velmi aktivně a
iniciativně.
V dnešní době, kdy se  v odborných kruzích diskutuje o zavedení vyšetření NAT v transfuzní službě,
považuji téma, které si studentka vybrala za velmi aktuální.
Celkově hodnotím její práci jako výbornou, neboť statisticky zpracovala, vyhodnotila počty a časové
souslednosti za 2 roky činnosti laboratoře.

       

Jméno a příjmení: Ing. Ludmila Landová, Ph.D.
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