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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Suchanová Jméno: Tereza Osobní číslo: 465765
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant

Název práce: Lipidový profil a parametry oxidačního stresu u pacientů s terminálním renálním
selháním

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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. 

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

Předkládaná práce řeší v experimentální rovině aktuální a významnou problematiku. Má velmi dobrou odbornou
úroveň, teoretická i praktická část jsou dobře vyváženy. Velmi oceňuji pečlivě napsanou diskuzi a závěry, které
svědčí o autorčině schopnosti hodnotit vlastní výsledky v kontextu s literárními údaji. Srovnání a hodnocení výsledků
je zvláště pro studenta velmi náročné, autorka se však s tímto problémem velmi dobře vyrovnala.
Studentka přistupovala k práci velice zodpovědně, na konzultace docházela vždy připravená a navrhovala vlastní
řešení a postupy. Respektovala připomínky a doporučení vedoucí práce, celkový přístup studentky k vypracování
bakalářské práce byl příkladný.

Jméno a příjmení: Mgr. Barbora Staňková
Organizace: Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
Praha
Kontaktní adresa: Na Bojišti 3, Praha 2 128 08
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