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Posudek vedoucího bakalářské práce

A) obecná část (vyplní hodnotitel)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní otlor: Zrlravotní laborant

Akademický rok: 2015t2076

Autor práce: Pavel Konvář

Název práce: Sekvenování DNA - historie, současnost, perspektily

Vedoucí práce: ?r,1 . 11L;>. ,7rrrť, ?rn -, (|ěrrlv',((a 
'

Počet konzultací:
(min. počet konzultací 3x/semestr)

/2. ročník LS l 3. ročník ZS
ano-3konzultace I ano-5konzultaci

Počet stran: 45 + 4 strany seznam literatury * 6 stran příloh

Počet stran teoretické části 39

Počet stran empirické části: 6*6stranpříloh
Počet příloh: 6

Počet titulů v českém jaryce:
ímin. nočet 15)

13

Počet titulů v cizím jazyce:
ímin. oočet 1)

7

Počet internetoqých zdrojů:
(min. počet 5)

7)

Doložený souhlas
s výzkumným šetřením
(nehodící se škr1něte):
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ANe

NE
nebylo potřeba

originalita kvalifikační práce
voÁ
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B) Hodnotící část (vyplní hodnotitel)

I Formální zpracování bakalářské práce
Maximální
počet tlodů

30

Bodové
hodnocení

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 Uprava textu, grafy, tabulky 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 zkoumání problému'
současným Stavem řešení a nevýešenými otázkami, jsou jasně
definovány cíle práce, popis problému)

10 10

2 Úroveň zpracování teoretické části
Maximální
počet bodů

12

Bodové
hodnocenÍ

2.1 VyváŽenost teoretické a empirické části 6 6

2.2 Loeická návaznost V textu 6 6
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otázky,, případný komentář k bakalářské práci:

Kandidát rynikajícím způsobem zmapoval historii i současnost problematiky
sekvenování DNA. česká literatura je k danému tématu omezena (nalezeno 13 zdrojů),
bylo třeba čerpat z cizojazyčných informací i na internetu (celkem 29).

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Dopoř*ě'+ÍiDoporučuji |:-:;-:'::: lNe+eper*c*Íi

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 améně newhověl

Místo, datum: P|zeň,9. 5.20t6

Podpis: '?aUr,t,' -UU2

3 Úroveň zpracování empirické části
Maximálni
počet bodů

48

Bodové
hodnocení

3.1 Fotmulace a vYmezení problému a cíle práce 5 5

3.2 F ormulac e výzkumných otázek, pře dp okl adů' hyp otéz 5 5
a1
J.J Adekvátnost zvolených výzkumných metod 4 4

3.4 VÝběr a charakteristika vzorku 4 4

3.5 AnalÝza a interpretace výsledků, statistika 10 8

3.6 D i skuze (výzkumn íkova schopnost anallý zy, i nterpretace a r ozb or
hlavních výsledků, konstatuje přijetí či odmítnutí otázek,
předpokladů, hypotéz' vlastní přínos, pohled autora k problematice,
konfrontace a porovnání výsledků s cíli práce)

10 10

3.7 Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro
praxi a další výzkumné šetření)

10 10

4 Práce s citační a bibliografickou normou 5 5

5 Snolunráce studenta s vedoucím oráce 5 5

6 Celkový pořet získaných bodů 100 98


