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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kotvasová Jméno: Radka Osobní číslo: 469731
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Název práce: Železo jako esenciální stopový prvek

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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)*

10

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

36

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Anémie z nedostatku železa je nejčastějším typem anémie. Co může být její příčinou?

2. Jaké jsou nejcitlivější laboratorní ukazatele nedostatku železa v organismu?

3. Na jaké závažné onemocnění je třeba myslet při zjištění sideropenické anémie u staršího pacienta?
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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

Studentka  Radka  Kotvasová  přistupovala  k  práci  vždy  aktivně.  Seznámila  se  s  potřebnou  literaturou  (včetně
literatury v anglickém jazyce) a na jejím podkladě samostatně zpracovala teoretickou část práce. V části praktické
zpracovala  formou  kazuistik  nejčastější  příčiny  poruch  metabolismu  železa  (sideropenická  anémie,
hemochromatóza). Studentka dodržovala dohodnuté termíny a nebylo třeba měnit harmonogram práce - včas i práci
odevzdala.
Kladně hodnotím její přístup k práci, znalosti i samostatnost při vypracování práce. Z tohoto důvodu doporučuji práci
k obhajobě.

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Organizace: FBMI ČVUT
Kontaktní adresa:


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

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


