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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Sugarsurenová Jméno: Enkhsuren Osobní číslo: 465708
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Radiologický asistent
Název práce: Melatonin a jeho vliv na prevenci komplikací radioterapeutické léčby

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

38

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Zkuste pojmenovat nejčastější nežádoucí účinky při ozařování v oblasti CNS, prsu a pánve.

2. Může mít využití melatoninu vliv zrovna na tyto projevy z otázky č.1?

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Téma bakalářské práce je zajímavé,  problematika prevence komplikací  při  radioterapeutické léčbě je neustále
aktuální.

Po formální stránce je práce velmi dobře zpracovaná, text je srozumitelný, bez výrazných chyb, struktura a členění
práce je přehledné.

Po odborné stránce práce splňuje nároky a předpoklady dané úrovně. Cíl práce je zvolen jasně a srozumitelně a
výsledku je dosaženo vhodnými metodami. Teoretická část uceleně popisuje danou problematiku, jen kapitoly o
komplikacích při radioterapeutické léčbě a samotném melatoninu mohly být zpracovány podrobněji. V praktické
části  se  práce  zaměřuje  na  zahraniční  studie  vedené  na  dané  téma.  Výsledky  jsou  komentovány  stručně  a
přehledně. Neškodilo by však podat více informací o daných studiích.

Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Adam Chlopčík
Organizace:
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