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

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) 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) 

0 

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

40 

5. Celkový počet bodů 90 

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 zpracovala ve své bakalářské práci velice aktuální a diskutované téma v oboru Transfuzního
lékařství - vyšetření infekčních markerů. V teoretické části popisuje dárcovství krve a vyšetření infekčních
markerů u dárců krve. V praktické části popisuje metodiku vyšetření infekčních markerů dárců krve a
nabízí statistický přehled vyhodnocení infekčnosti dárců v období posledních dvou let včetně porovnání
reaktivních výsledků s výsledky konfirmace z NRL. Z odborného hlediska hodnotím práci jako velmi
zdařilou.

Z hlediska formálního lze především v seznamu citací vytknout některé nedostatky (nemožnost identifikace
typu zdroje, chybějící ISBN, nefunkční hyperlinkové odkazy /zřejmě odkazující na lokální disk/, a drobné
problémy se zarovnáním textu do bloku).      
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