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Posudek oponenta bakalářské práce

A) obecná část (vyp|ní hodnotitel)

Specializace ve zdravotnictví
Zdravotní laborant
201st2016

.'
Michaela Bocskorová

Stanovení specifických IgE na pevné Íázirýznam
zkÍlžené reapu i ících alersenů
Prof. MUDr. Radim Cerný, CSc.

40 číslovaný ch, 24 nečíslovaných
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B) Hodnotící část (vyplní hodnotitel)

t
:

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu bakalářské práce 5 5

r.2 Clenění kapitol, podkapitol, oddílů dle typu kvalifikační
práce

5 5

1.3 Jazyková úroveň textu 5 5
r.4 Uorava textu. srafv. tabulkv 5 5

1.5 Uvod (obsahuje aktuálnost tématu' přehled minulé i současné
literární rešerše ke sledované tématice v české i cizojazyčné
literatuře' zabývá se teoretickými východisky zkoumáni problému,
současným stavem řešení a nevyřešenými otázkami, jsou jasně
definovánv cíle oráce. ooois oroblému)

10 8

2', .s!ť! rag'#.áníteoretickó části W',,',,,, 
.]..lry

'Nlaximilxilit

2.1 Vwáženost teoretické a empirické části 6 6
2.2 Loeická návaznost v textu 6 6
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otázky, případný komentář k bakalářské práci:

otázkaz Na str. 16 uvádíte' že WHO/IUIS rydala v r. 1986 seznam 26 popsaných
alergenů. Je tomu opravdu tak?

Jinak hodnotím jako vynikající práci.

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuji |:H:tr |N"e.p"-"-qit

Navrhované hodnocení (napište výslednou známku): Výborně (1)

Orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -90 I
89-79 2
78 -68 3

67 améné newhověl

3.1 Formulace a VYmeZení problému a cíle práce 5 5

3.2 Formulace výzkumných otázek' předpokladů, hypotéz 5 5

J.J Adekvátnost zvolenÝch výzkumných metod 4 4
3.4 Výběr a charakteristika výzkumného vzorku 4 4

3.5 LnalÝza a interpretace výsledků l0 l0
3.6 Diskuze (rnýzkumníkova schopnost analýzy, interpretace a rozbor

hlavních ýsledků, konstatuje přijetí či odmítnutí otázek,
předpokladů, hypotéz, vlastní přínos, pohled autora k problematice,
konfrontace a porovnání výsledků s cíli práce)

l0 9

3.7 Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentu z diskuze, komu je text
určen. doooručení oro oraxi a další rnízkumné šetření)

10 10
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Místoo datum: Plzeň, 19.5.2016
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