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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za náročnější, jelikož student musel pochopit komplexní proces zpracování vzorků v laboratoři a na základě 
anonymizovaných dat provést jeho analýzu. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student přistupoval k zadanému problému svědomitě a prokázal, že umí pracovat samostatně. Na konzultace docházel 
vždy připraven. Velmi oceňuji pečlivost, s jakou Karel Gavenčiak prováděl analýzu dat.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce má vysokou odbornou úroveň. Její výsledky pomohly vedení laboratoře ve FNKV pochopit, co jsou limitující faktory 
pro dosažení rychlejšího vyhodnocení vzorků. Není pochyb, že v budoucnu tyto výsledky pomohou k rychlejší diagnóze 
mnoha závažných onemocnění. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána čtivě a text je členěn přehledně. Práce velmi dobře dokumentuje aktuální stav zpracování vzorků.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student využil všechny známé dostupné zdroje. Všechny zdroje jsou řádně citovány. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce přináší zajímavá pohled na optimalizaci laboratorních procesů. Podobný náhled, s tak detailním rozborem 
daného problému, jsem v odborné literatuře nezaznamenal. Přestože nebylo samozřejmě možné upravit 
laboratorní analytický systém tak, aby se vzorky zacházel efektivněji, práce pomohla laboratoři pochopit důležité 
vlastnosti jejich sytému. Jsem si jistý, že již toto bude mít v budoucnu dopad na zrychlení vyhodnocování vzorků a 
tím na zkvalitnění zdravotní péče. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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