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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Lašťovková Jméno: Veronika Osobní číslo: 465755
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Název práce: Elektroforéza proteinů krevního séra u vybraných onemocnění

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)*

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)*

10

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

40

5. Celkový počet bodů 100

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Kde byly prováděné analýzy?

2. 

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

Autorka předložené práce vynikajícím způsobem zvládla historický a současný přehled elektroforetických technik a
jejich  využití  v  klinické biochemii  k  diagnostice  a  sledování  onemocnění.  Předkládá kasuistiky  čtyř  vybraných
pacientů  s  monoklonální  gamapatií,  mnohočetným  myelomem,  další  monoklonální  gamapatií  a  chronickou
lymfatickou leukemií.  Práce je pečlivě vypracovaná má celkem 78 stran a obvyklé členění, je doprovázena 48
obrázky,  3  tabulkami  .  Litertura  má  celkem  30  recentních  citací  domácího  i  zahraničního  původu,  včetně
internetových zdrojů.
Na práci si cením praktické dovednosti v aplikaci elektroforetických technik včetně přípravy potřebných reagencií a
konečné detekce vzorků. Tak by měla vypadat bakalářská práce oboru zdravotní laborant.
Práci rozhodně doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.
Organizace:
Kontaktní adresa:


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


