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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pospíšilová Jméno: Adéla Osobní číslo: 465763
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Název práce: Porovnání metod výroby trombocytárních transfuzních přípravků

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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 15

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)*

30

5. Celkový počet bodů 78

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Liší se indikace směsných a aferetických trombocytových přípravků, pokud ano, jak?

2. Jak lze zvýšit bezpečnost transfuzních, tedy i trombocytových přípravků z hlediska rizika přenosu infekcí?

3. Jaká jsou kritéria a frekvence kontrol kvality trombocytových přípravků?
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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

Předložená bakalářské práce má obvyklou strukturu, zadané téma dostatečně uvádí v úvodu a teoretické části a
praktická část také zadání plně odpovídá. Větší pozornost měla být věnována anglickému překladu abstrakta, ze
kterého příliš ční použití překladače a nikoli skutečná znalost angličtiny.
V úvodu stručně popsáno použití trombocytových transfuzních přípravků podmínky a způsoby jejich výroby a cíl
práce. V teoretické části, je pak pod poněkud jejím nelogickým názvem „Současný stav“ popsáno složení a funkce
krve a jejích jednotlivých součástí. Rozsáhlejší část je věnována popisu hemostázy a funkci trombocytů při primární
hemostáze. Teoretická část je zpracována přehledně a je dosti obsáhlá, nevyhnula se ovšem některým drobným
nepřesnostem. V popisu indikací trombocytových přípravků chybí zdůraznění důležité indikace při polytraumatech
spojených s masivním krvácením, jako nedílná součást hemostatické resuscitace. Poněkud neodborně dále vyznívá
tvrzení, že získané trombocytopatie „…dále jsou přítomny při užívání léků“, kde bych doporučoval jinou formulaci se
stručným popisem tzv.protidestičkové léčby. Nepřesně je též uvedena doba použitelnosti trombocytových přípravků
na  5  dní,  resp.  7  dní  po  použití  „patogen  inaktivace“  a  doporučuji  si  pečlivě  přečíst  ustanovení  „Guide  to
preparation….“ na které se autorka odkazuje. Věcně nesprávný je též použitý termín „patogen inaktivace“, správně
se používá „patogen redukce“
V praktické části je přiměřeně popsána metodika výroby trombocytů, kontroly kvality a sběr dat. Je ale škoda, že
autorka se omezila pouze na sběr převzatých dat z kontrol kvality provedených na ÚHKT a že neprováděla vlastní
měření. Tato skutečnost určitým způsobem snižuje hodnotu práce.
Výsledky jsou statisticky zhodnoceny a přehledně zpracovány v tabulkách a grafech se slovním komentářem.
Na základě zhodnocení a dat autorka potvrzuje obecně známé závěry o v zásadě srovnatelné kvalitě směsných a
aferetických trombocytových přípravků.
Závěr: Práce splnila zadání a požadavky na formální i věcné zpracování, které je průměrně dobré odborné úrovni,
ovšem bez výraznější vlastní invence a s absencí vlastního praktického provedení (laboratorní práce).

Jméno a příjmení: plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
Organizace: Oddělení hematologie a krevní transfuze, ÚVN
Kontaktní adresa: U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16902
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