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Posudek vedoucího bakalářské práce

A) obecná ust (vvptni hodnotitel)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345

,$fuďijní:bborl Zdr av otní laborant 5345R02 0

Ákade$lckýÍbk: 2015t2016

Áutor$rác*t Barbora Smolová

Nážév prácé:
SROVNANI KVANTITY A KVALITY
NUKLEoVÝCH KYSELIN IZoLov ANÝcrr z
HISTOLOGICKÝCH ŘozŮ nŮzNÉHo STÁŘÍ

Veďoúcí práe-i RNDr. Martin Pešta, Ph.D.

Počet konzult*cí: ' ,..]-

(min. počet konzultací 3x/semesii;
2. ročník LS l 3. ročník ZS

ano x-*e I ano x Re

P.očeístráu: 58

Počet střtrh te+,**tické,,č*Šti: 12

Fočet stran cfi3irickĚ částí! 43

Fočet příloh: 5

Počet tÍtul*.ý čcskěm jazy.,ce:

ímin. oo8*i isr
10

Počéf titúiů v cizífu Íflzyasr
ímin. nočet 1)

4

Počet internoto$ch zďř ů :

(min. počet 5)
7

Daložoný souhlas .,',..'
s výalcumným šetři*
(nehodící se škrtněte):

AN€) €!\S+E€NE
AN€) NE

originatit*.,kvalifikační práa e

v o/o 95

B) Hodnotící část (vyp|ní hodnotitel)

T Foťmáln í žpťacoÝání bakátářsks prá,-e
Maximální
ýočtÚ bbďů

BO

,.....BodoÝé
hódnocení

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 4

1.4 Uprava textu, graťy, tabulky 5 4

1.5 Uvod (obsahuje aktuálnost tématu, přeh|ed minulé i současné
literární rešerše ke sledované tématice v české i cizo1azyčné
literatuře, zabývá se teoretickými qýchodisky zkoumání problému,
současným stavem řešení a nevfešenými otázkami,jsou jasně
definovány cíle práce, popis problému)

10 I

7 Úrovoň zpracovrtni :teoritickd ěásti
ilInximáIni
počct bodů
..,,.. 12

Bodové
1rodnocghÍ

2.r Vwáženost teoretické a empirické části 6 5

2.2 Loeická návaznost v textu 6 5
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otázky, případný komentář k bakalářské práci:

Studentka Barbora Smolová pracovala velice samostatně, problémové situace se nejprve
snažila vyřešit sama' do pracovního postupu si zavedla systém a pořádek.

otázky: Jakáfáze izolace DNA a RNA z FFPE bločků je z hlediska výsledného

hodnocení exprese sledovaných genů nejproblematičtější?

Jak lze dosáhnou ryššího výtěžku nukleoqých kyselin?

Jaké kroky jsou citlivé pro konečnou kvalitu RNA?

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Dopořrřě'řiiDoporučuji |:-5::;::: IN€dopoř'řě'řÍi
Navrhované hodnocení (napište výslednou známku): Práci hodnotím jako výbornou - 1

orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -90 1

89-79 ,,

78 -68 3
67 a méně newhověl
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3.1 Formulace a vymezení problému a cile práce 5 5

3.2 F ormul ace vÝzkumný ch otázek, předpokladů, hyp otéz 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 l0
3.6 Diskuze (výzkumníkova schopnost ana|ýzy, interpretace a rozbor

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

10 10

3. t Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro
oraxi a další vízkumné šetření)

10 l0

4 šá*p uÍtbčaí:::fi :,b'ibliofir$Íic*ou, normoú 5 3
! s$$l #Ebe .šff*ént* s vsdCI_l*aím: pťáec 5r 5
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Místo, datum: v Plzni,20. ďryb[BttzrTA KAAťbmí-'s' Lékařská Íakulta v Plzni
Podpis: RNDr. Martin Peštao 3J.p.-.U''ov biologie
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