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A) obecná část (vyplní hodnotitel)

B) Hodnotící část (vyplní hodnotitel)

Posudek vedoucího bakalářské práce

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345

Studijní obor: Zdrav otní laborant 5345R020

Akademický rok: 2015t2016

Autor práce: Magdaléna Krausová

Název práce:
Stanovení aktivačních markerů CD25 a CD69
lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů
nebo mezenchymálních kmenovÝch buněk

Vedoucí práce: [ng. Tomáš Vlas

Počet konzultací:
(min. počet konzultací 3ťsemestr)

2. ročník LS l 3. ročník ZS
ano I ano

Počet stran: 58

Počet stran teoretické části: 23

Počet stran empirické části: 14

Počet příloh: 1

Počet titulů v českém jazycez
ímin. nočet 15)

12

Počet titulů v cizím jazyce:
ímin. oočet 1)

28

Počet internetových zdroj ů :

ímin. nočet 5)

)

Doložený souhlas
s výzkumným šetřením
(nehodící se škrtněte):

ANO CASTECNE
ANO NE

Originalita kvalifikační práce
v"Á 100

1 Formální zpracování bakalářské práce
Maximální
počet bodů

30

Bodové
hodnocení

1.1 DodrŽení stanoveného rozsahu bakalařské ptáce 5 5

r.2 Clenění kapitol, podkapitol, oddílů dle t1pu kvalifikačni
práce

5 5

1.3 Jazvková úroveň textu 5 5
r.4 Unrava textu. srafv. tabulkv 5 5
1.5 Uvod (obsahuje aktuálnost tématu' přehled minulé i současné

literární rešerše ke sledované tématice v české icizo1azyčné
literatuře, zabyvá se teoretickými ýchodisky zkoumání problému,
současným Stavem řešení a nevýešenýmí otázkami,jsou jasně
definovánv cíle oráce. popis problému)

10 I

) Úroveň zpracování teoretické části
Maximální
počet bodů

72

Bodové
hodnocení

2.r Vwáženost teoretické a empirické části 6 5
2.2 Losická návaznost v textu 6 5
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otázky, případný komentář k bakalářské práci:

Chybějící zdroje v českém jazycejsou nahrazeny odbornou literaturou v anglickém
jazyce. To je způsobeno chyběním dostupné literatury pro toto téma.

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuii Doporučuji
Nedoporuěuji

s VvnÍa(lou

Navrhované hodnocení (napište výslednou známku)z 2

Orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -90 1

89 -79 )
78 -68 3

67 améné newhověl

Místo, datum: Plzeň, 16.5.2015

3
J-Uroveň zpracování empirické části

Maximální
počet bodů

48

Bodové
hodnocení

3.1 Formulace a Vymezení problému a cíle práce 5 4

3.2 Formulace vÝzkumných otázek' předpokladů, hypotéz 5 5

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 Diskuze (výzkumnftova schopnost ana|ýzy, interpretace a rozbor
hlavních ýsledků, konstatuje přijetí či odmítnutí otázek,
předpokladů, hrypotéz, vlastní přínos, pohled autora k problematice,
konfrontace a porovnání wsledků s cíli práce)

10 4

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

10 4

4 Práce s citační a biblioerafickou normou 5 5

5 Spolupráce studenta s vedoucím práce 5 5

6 Celkový počet získaných bodů 100 81

podpis: fuU_-


