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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Voleská Jméno: Iveta Osobní číslo: 469730
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Název práce: Úloha HLA antigenů u autoimunitních 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)*

20

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)*

5

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

27

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci máte opakovaně uváděné termíny statická a pak statistická data (str. 7, 9, 55 a další). Můžete upřesnit
jejich význam?

2. S jakými dalšími variantami metody PCR jste měla možnost se seznámit v rámci laboratoře UHKT?

3. U vyšetření HLA antigenů též zmiňujete stanovení low resolution a high resolution, aniž by jste je blíže popsala.
Čím a nakolik je jedna přesnější naž druhá? Lze použít i české terminologie?
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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 ve své BP "Úloha HLA antigenů u autoimunitních onemocnění" vypracovala velmi zdařilý teoretický úvod,
který až na opakované překlepy ve slovech statický a statistický je obsahově, jazykově i formálně na velmi dobré
úrovni. Prokázala schopnosti práce s odbornou literaturou a dovednosti zpracovat zadané téma.

Cílem práce bylo popsat laboratorní diagnostiku některých autoimunitních onemocnění, zejména stanovení asociace
HLA a celiakie.
Za slabou stránku práce považuji, že studentka analyzovala v rámci celé experimentální části BP prakticky pouze 1
vzorek vlastní krve.

Kromě metody PCR, byly ostatní popsány pouze velmi zevrubně, případně jenom zmíněny.

V textu je vhodnější používat české termíny: typizace na úrovni vysokého a nízkého rozlišení, než jejich ekvivalent
low resolution a high resolution.

Z formálních nedostatků upozorňuji na to, že v textu str. 61 neodpovídá popis tabulky č. 11 a jejího obsahu a graf 6
není uveden.

Za určitý nedostatek práce též považuji, že k statistickému vyhodnocení nebylo užito ani základních statistických
metod a testů, získané údaje byly pouze seřazeny do tabulek a pak vyjádřeny koláčovým či sloupcovým grafem.

Práci hodnotím stupněm C - dobře a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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