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Vedoucí: PaedDr. Helena Východská

Kateřina Husová si pro svou bakaliířskou práci vybrala mezioborové odborně historické

téma, které již na první pohled klade vysoké naroky na úroveň historického povědomí

autorky, což se dá po absolvoviání bakalrířského studia historie jistě předpokládat, ale také na

přehled v ob|asti specifického medicínského oboru. Je třeba konstatovat, že v osobě Kateřiny

Husové by měla byt znalost obojího dostatečně zajištěna, a to jednak na pozadi setrvale

vynikajících výsledků vysokoškolského studia a jednak na zékladě předchrízejícího

středoško|ského vzdělání, které, jak autorka sama uvádí: ,,završila teoretickou i praktickou

maturitou zhematologie a lcrevní transfuze". Cíl BP autorka formuluje jako záměr "podat

přehlednou zprávu o světových, česlqlch a regionálních dějinách hematologie a lcrevních

transfuzí od počátku lidslcých dějin až do současnosti." Ve smyslu motivací i zvolených cílů

práce,jež jsou přesvědčivě ana|yzovríny v úvodu BP, jde o téma vybrané nanejvýš vhodně

a účelně.

Z hlediska obsahového je práce Kateřiny Husové velmi hodnotným souborem. Původní

námět, který vzeše| ze seminárního zadání výběrového předmětu, autorka rozvinula do

nového, velmi hodnotného celku. V celé absolventské práci prokazuje K. Husová schopnost

shromáždit' vybrat a interpretovat informační zdroje různorodého charakteru, vývořit

přehledný a logický celek odpovídajici výčenému tématu, vhodně využít také zajímavou

odbornou a regionálně zaměřenou faktografii pro konkretizaci teoretických kapitol a

v neposlední řadě také vyváženě doplnit text o strukturální součásti (slovníček pojmů, odkazy

na aktuální studentské a jiné akce), které v BP působí ,,metodicky" a zajímavě. Celkový

pohled na dané téma, v němž Kateřina Husová podává důkaz o své schopnosti samostatně a

tvurčím způsobem řešit badatelský úkol' dále doplňuje dílčími ,,vybranými kapitolami", které

činí text ruznorodějším a čtivějším (osobnost MUDr. Jana Janského, regionální odborné

instituce...). Konstatuji, že z obsahového hlediska pro je mne předloŽenápráce, přestože se

snažím naplnit úlohu přísného hodnotitele, tím absolventským výstupem, kteý zce|a

naplňuje moje představy o kvalitním a uceleném vysokoškolském vzdělání

bakalářského stupně.
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BP dokazuje jak rozsáhlou teoretickou přípravu s využitím písemných a elektronických

materiálů, tak praktickou osobni angaŽovartost (viz str. 7) a z1evné nadšení pro zpracované

téma. Bakalářská práce je přehledná, důkladná,zajímavá a inspirativní.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny poŽadované náleŽitosti v míře rozhodně

uspokojivé. oceňuji věcně i formálně správné rczvrŽení všech požadovaných součástí BP -
šíři použitých pramenů a literatury. Poznámkový aparátje vyuŽit správně a v míře naprosto

dostatečné. S uspokojením konstatuji, Že ani zhlediska jazykových a gramatických jevů

nevznáším žádnou připomínku.

otáy1ka autorce: V ne zcela ojedinělých případech jsme svědky mediálních zpráv o

rozšíření nežádoucích infekcí či jiných ,,ohrožení" organizmu prostřednictvím transfuze

krve. Jaký je Váš názor na rizika, která s sebou přináší transfuze, vzhledem k zásadám

dodržovanym v čnt

Diplomová práce Kateřiny Husové je velmi kvalitním završením vysokoškolského studia,

proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné'

V Plzni 17.5.2012 PaedDr. Helena Východská
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