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Posudek oponenta bakalářské práce

A) obecná část (vyplní hodnotitel)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor: Zdravotní laborant

Akademický rok: 201.5/2416

Autor práce: Tereza Peřinová

Název práce:
Změny v hodnotách bazofilů v průběhu specifické
imunoteranie na ied blanokřídlého hmyzu

Oponent práce: Prof. MUDr. Radim Cerný, CSc.

Počet stran: 36 stran číslovaných, 18 nečíslovaných

Počet stran teoretické části: 13

Počet stran empirické části: 22

Počet příloh: 0

Počet titulů v českóm jaryce:
ímin. nočet 15)

28

Počet titulů v cizím jazyce:
(min. počet 1)

,7

Počet internetových zdrojů:
(min. nočet 5)

z

Doložený souhlas
s výzkumným šetřením
(nehodící se škrtněte):
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v "/"

l00"Á

B) Hodnotící část (vyplní hodnotitel)

1 Formální zpracování bakalářské práce
Maximální
počet bodů

30

Bodové
hodnocení

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu bakalářské práce 5 5

1.2 Clenění kapitol' podkapitol, oddílů dle typu kvalifikační
práce

5 5

1.3 Jazyková úroveň textu 5 5

1.4 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 nevyřešenými otázkami, jsoujasně
definovány cíle práce, popis problému)

10 9

2
J,Uroveň zpracování teoretické části

Maximálni
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:

Výborná bakalářská práce.

otázka V textu jste použilaýraz,,cut ofť'. Vysvětlete jej a jeho význam v laboratorní
medicíně.

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

+epen+c*ÍiDoporučuji |:-5::"::: lN€dopoř'}ě'}Íi

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

Orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
t00 -90 I
89-79 2
78 -68 3

67 améné newhověl

3 Uroveň zpracování empirické části
Maximální
počet bodů

48

Bodové
hodnocení

3.1 Fotmulace a vYmezení problému a cíle práce 5 5

3.2 F ormulac e výzkumný ch otázek, předpokladů, hyp otéz 5 5
aa
J.J Adekvátnost zvolených výzkumných metod 4 4

3.4 Výběr a charakteristika výzkumného vzorku 4 4

3.5 Analýza a interpretace výsledků 10 9
3.6 Diskuze (výzkumníkova schopnost analýzy, interpretace a rozbor

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

l0 9

3.1 Závěr (obsahuje shmutí všech argumentů z diskuze, komu je text
určen. doporučení pro praxi a dalŠí výzkumné šetření)

10 10

4 Práce s citačnÍ a bibliosrafickou normou 3 5

3 Přínos kvalifikační práceo návrhy a opatření pro praxi 5 5

5 Cclkový počet ziskaných bodů 1ÚÚ 97


