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Posudek oponenta bakalářské práce

A) obecná část (vyplní hodnotitel)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 85345

Studijní obor: Zdravotní laborant

Akademický rok; 201.st2016

Autor práce: Michal Szóke

Název práce: Zpr acov ání b ioptického vzorku zmr azov ací te chnikou

oponent práce: MUDr. Otto Kott, CSc.

Počet stran: 51 číslovaných' 8 nečíslovaných

Počet stran teoretické části: 15

Počet stran empirickó části: 24

Počet'příloh: I
Počet titulů v českém jazyce:
ímin. nočet 15)

)',

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

13

Počet internetových zdrojů:
(min. počet 5)

I

Doložený souhlas
s výzkumným šetřením
(nehodící se škrtněte):

NE

originalita kvalifikační práce
v7o

100

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

Í.2 Clenění kapitol, podkapitol, oddílů dle typu kvalifikační
ptáce

5 5

Í.3 Jazyková úroveň textu 5 4
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 clzojazyčné
literatuře, zabývá se teoretickými východisky zkoumání problému,
současným stavem řešení a nevyřešenými otázkami, jsou jasně
definovánv cíle práce' popis problému)

10 10

,, Úroveň zpracování teoretické části
Maximální
počet bodů

12

Bodové
hodnocení

2.1 Vvváženost teoretické a empirické části 6 6
2.2 Losická návaznost v textu 6 6
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otázky, případný komentář k bakalářskó práci:

1. Jakéjsou výhody a nevýhody zmrazoYací techniky.
2. U kterých vzorků docházelo k nejčastějším chybám

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

I

Navrhované hodnocení (napište výslednou známku): výborně

Orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -90 I
89 -79 ,,

78 -68 3
67 améně nevvhověl

Místo, datum: 2. 5.2016
./

Podpis: !, _utv|- ,

3
:-Uroveň zpracování empirické části

Maximální
počet bodů

48

Bodovó
hodnocení

3.1 Formulace a vvmezení problému a cíIe ptáce 5 5
3.2 Formul ace v ýzkumný ch otázek, předpokl adů, hyp otéz 5 5
J.J Adekvátnost zvolených vÝzkumnÝch metod 4 4
3.4 Výběr a charakteristika výzkumného vzorku 4 4
3.5 Ana|Ýza a intemretace vÝsledků 10 10
3.6 Diskuze (výzkumnftova schopnost anaIýzy, interpretace a rozbor

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

10 10

3.1 Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentů z diskuze, komu je text
určen' doporučení pro praxi a další výzkumné šetřen0

10 10

4 Práce s citační a bibliosrafickou normou 5 5
5 Přínos kvalifikační nráce. návrhv a ooatření Dro Draxi 5 5

5 CélkoÝý počďzískaných bodů 100' 100


