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Posudek vedoucího bakalářské práce

A) obecná část (vyplní hodnotitel)
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Yý znam cyto genetických vyšetřen í nádoroých bun ěk
u pacientů s vybranými hematologickými
malisnitami
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B) Hodnotící část (vyplní hodnotitel)
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1.1 Dodržení stanoveného rozsahu bakalářské práce 5 5
r.2 Clenění kapitol, podkapitol, oddílů dle typu kvalifikační

oráce
5

5

1.3 Jazyková úroveň textu 5 4
1,.4 Uprava textu, grafv, tabulky 5 5
t.5 Uvod (obsahuje aktuálnost tématu, přehled minulé i současné

literámí rešerše ke sledované tématice v české i cizojazyěné
literatuře, zabyvá se teoretickými ýchodisky zkoumrlní problému,
současným stavem řešení a nevyřešenými otázkami, jsoujasně
definoviínv cíle práce. popis problému)
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2.1 Vwáženost teoretické a empirické části 6 6
2.2 Lo sická náv azno st v textu 6 6
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otázl<y, případný komentář k bakalářské práci:

Studentka prokázala nadprůměrný zájem o danou, specializovanou a poměrně složitou
problematiku, i schopnosti ji samostatně řešit.

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Dopoř'"ě'ÚiDoporučuji |::j;::;::: l}{edeperuěEii

Navrhované hodnocení (napište ýslednou známku): 1

Orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známkyz

Počet bodů Známka
100 -90 I
89 -79 2

78 _ó8 3

67 a méně newhověl

Místo, datum: V Plznio 2.května20l6

Formulace avymezeni problému a cíle
F ormulace výzkumných otánek,
Adekvátnost zvolenÝch vÝzkumnÝch metod

Diskuze (výzkumníkova schopnost analýzy, interpretace a rozbor
hlavních ýsledků, konstatuje přijetí či odmítnutí otánek,
předpokladů, hypotéz, vlastní přínos, pohled autora k problematice,
konfrontace a porovnání v,ýsledků s cíli
Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro

Podpis:


