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Téma práce si autor/ka si zvolil sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  Výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  Výborná. 

Invence autora/ky byla  Výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  Výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a zcela samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla správná a zcela samostatná.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Autorka bakalářské práce si téma zaměřené na nádorová onemocnění mléčné žlázy, zejména 
na laboratorní postupy zpracování biologického materiálu získaného punkční core - cut biopsií 
prsu zvolila sama a to zejména v souvislosti se svou praxí v diagnostickém centru Agel a.s., 
které je součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně. Ze svého pohledu, 
laborantky, popsala pohyb a zpracování převzatého materiálu core- cut biopsie mléčné žlázy 
z let 2016 - 2018, který dokumentovala vlastními kvalitními fotografiemi. Vznikl materiál shrnující 
nálezy daného pracoviště. Díky kvalitně popsané metodice vytvořila autorka dokument, který 
může být případně využit jako učební pomůcka při zaškolování nových pracovníků. 
V neposlední řadě získala autorka alarmující výsledky výskytu nádorů ve věkové kategorii do 39 
let, které by jistě zasluhovaly porovnání s výsledky ostatních regionů v ČR. Což je nabízeným 
námětem pro další práci tohoto druhu. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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