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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Turečková Jméno: Eva Osobní číslo: 469721
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Název práce: Současné možnosti laboratorní diagnostiky Xabanů - přímých inhibitorů F Xa (DOAC)

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

8

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)*

2

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

40

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký je význam laboratorního stanovení xabanů v současné době?

2. Proč začínají DOAC stále více nahrazovat kumarinovou antikoagulační léčbu?

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

Studentka Eva Turečková zpracovala ve své bakalářské práci pod názvem
Současné možnosti laboratorní diagnostiky Xabanů - přímých inhibitorů F Xa (DOAC) velmi aktuální téma týkající se
antikoagulační léčby navazující a nahrazující tradiční léčbu warfarinem.

Studentka k práci přistupovala s dobrými znalostmi týkajícími se základů hemostázy a fyziologie krevního srážení.
Ke zpracování bakalářské práce nemám dalších připomínek.

Jméno a příjmení: RNDr. Václava Mašková
Organizace: Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Oddělení
hematologie a krevní transfuze
Kontaktní adresa: U Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02


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

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


