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II. Posudek oponenta 

 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na vyšetření močového sedimentu a to jak z pohledu rešeršního 

v úvodní části, tak z pohledu experimentálního, kdy autorka v druhé části práce uvádí výsledky své studie, do 

které bylo zahrnuto 164 pacientů (60 mužů a 104 žen). 

Práce je sepsaná na 70 stranách, včetně 10 stran přílohy. Práce má obvyklé členění, (11 hlavních kapitol). 

V práci bylo použito 20 literárních domácích i zahraničních pramenů. V teoretické části práce autorka 

popisuje základní funkce ledvin, základní biochemické vyšetření, odběr moči pro kvalitativní i kvantitativní 

vyšetření moči, dále podrobně popisuje chemické vyšetření moče a vyšetření močového sedimentu včetně 

jeho součástí. V praktické části uvádí autorka cíl práce, popisuje materiál a metody. Ve výsledkové části 

prezentuje své nálezy pomocí 17 grafů, které splňují všechny náležitosti (označení grafů, název, komentář, 

srozumitelnost zachycených dat). Ve všech grafech se jedná o vyjádření procentuální četnosti sledovaných 

paramentrů ve vzorcích moči. Výsledky jsou prezentovány názorně a srozumitelně. V diskuzi autorka 

porovnává své nálezy se závěry ostatních autorů, výsledky jsou bohatě diskutovány. Závěr práce je 

srozumitelný a výstižný. 

Připomínky: 

1. Úvod práce neodpovídá obsahu a poslání bakalářské práce, z úvodu není patrné jaký cíl autorka ve své 

práci sledovala. Cíl práce nacházíme až druhé části práce, vztahuje se pouze k analýze vzorků moče 

zahrnuté do studie. 

2. V osnově práce by bylo vhodné do číselného desetinného třídění zařadit i teoretickou část, praktickou část, 

seznam literatury i přílohu. Postrádám souhrn a summary. 

3. Teoretická část obsahuje velké množství formálních chyb, chyby gramatické i chyby odborné. (str. 7. 

součástí nefronu není jen glomerulus, ale rovněž i Bowmanovo pouzdro, bylo by tedy lépe uvést corpusculum 

renis a dále pokračovat proximálním tubulem atd., obrázek č.1 ani obr.2 nemá citační označení, str. 36-roupy 

místo roupi atd.) V kapitole ledviny-základní funkce nebyla použita ani jedna publikace vztahující se nejblíže 

k tématu (lékařská fyziologie, anatomie, histologie..) 

4. V seznamu literatury nebylo použito jednotné citační pravidlo, autorka cituje např.: plné křestní jméno, 

vědecké tituly atd. 

5. Obrázky v příloze jsou bezesporu zajímavým doplněním práce. Většina z nich je však úpravou 

zdeformována a neodpovídá realitě. 
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