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Posudek vedoucfuo bakalářské práce

A) obecná část (vyplní hodnotitel)

Studijní progrtm! Specializace ve zdravotnictví B5345

studijní obor: Zdravotní laborant 5345R020

Akademiclrý rok: 2015t2016

Autor prácel Michaela Bocskorová

Název pr'ácel
Stanovení speciÍiclrých IgE na pevné frízi'
vÚ'znam z|<řffLeně reasuiících alersenů

Yedoucí práee: Mgr. Jitka ochotná

Poěet konzulÍací:
(min. pďet konzult*cí 3ďsemestr)

2. ročník LS l 3. ročník ZS
anoxnls l anoxn€

Počet stran: 64

Počet stran teoreticlré čásúi: 20

PočtÍ stra4 empirické čásfi: 19

Počet př{lobl I

Počet titulů v českém jaryce:
ímin. nočet 15)

20

Počet titulů v cizím jazycel
ímin. nočet 1)

4

Poěet inteluetových zdrojů:
ímin. ooěet 5)

0

Doložený souhlas
s r1Ýzkumným šetřením
(nehoďcí se škrtněte):

áNe ě"qsTEč}'Ě
4Ne I\TE

origibntita kvaliÍikaění pr:íce
vYo

100 V"

B) HodnotÍcí ěást (vyplní hodnotitel)

1 Formální zprncování bakatářské pníce
Maximální
poěet bodů

30

Bodové
hodnocení

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu bakalařské oráce 5 4
r.2 Clenění kapitol, podkapitol, oddílů dle typu kvďifikační

DtáLce

5 4

1.3 Jantková uroveň textu J 4
t.4 Úprava texfu. gra&, tabulkv 5 5
1.5 Uvod (obsďruje aktuálnost tématu, přehled minulé i současné

literární rešerše ke sledované tématice v čoské i caojazyÚné
literatuře, zabý,vá se teoreticsými východisky zkoumání problémr1
současným stavem řešení a nevyřešenými otrízkami, jsou jasně
definovánv cíle nráce. ooois nroblému)

10 8

2 Úroveň ztrlracování teoretické části
Maximátní
počet bodů

12

Bodové
hodnocení

2.r VwáŽenost teoretické a empirické črásti 6 4
2.2 Losická návaznost v texfu 6 6
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otáťzlty' případný komentář k bakalářské práci:

V teoretické črísti jsou přehledně uvedeny informace charakterizující ďergeny, klinické
projevy alergie a diagnostiku alergických onemocnění spolu s odkazy na odbornou literaturu.

Některé zÁvéry v prtlLil t''lfi črásti práce nejsou řádně podloŽeny, pro jejich potvrzení by byla
nutná rozs.íhlej ší alergenová ana|ýza.

Bakalářskou pnfici k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Bopen*l$iDoporuěuji |:-_:;-:::: l}{edepenr.ěřii

Navrhované hodnocení (napište výslednou známku): velmi dobře

Orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známl<a
100 -90 1

89 -79 2
78 -68 3

ó7 a méně newhověl

Místo, datum: V Plzni 16.5.2016

3 Úroveň zpracovánÍ empirické ěásti
Maximrílní
počet bodů

48

Bodové
hodnocení

3.1 Formulace a vymezení problému a cíle prace 5 4
3.2 Formulace výzkumnÝch otrázek. oředookladrl hwotéz 5 4
J.J Adekvátrost zvolených výzkumnÝch metod 4 4
3.4 Výběr a charakteristika vzorku 4 4
3.5 Alalýza a intemretace výsledků. statistika t0 I
3.6 Diskuze (ýzkuurrríkova schopnost ana|ýry, interpretáce a rozbor

hlavních ýsledků, konstatuje přijetí či odmítnutí otÁzek,
předpokladů" hypoté4 vlastní přínos, pohled autora k problematice,
konfrontace a oorovnání rrýsledků s cíli oráce)

l0 8

3.7 Závér (obsahuje shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro
oraxi a další výzkumné šeření)

10 9

4 Práce s citační a bibliosraÍlckou,normou t 4
) SBolunráce strrdenta s vedoucím nráce 5 3

Podvisz k( r*y'
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