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I. Posudek vedoucího bakalářské práce 

Studentka samostatně vyhledávala v českých, slovenských, ale i anglických internetových 

vyhledávačích publikace o zvolené problematice. Z počátku vybírala publikace vhodné k překladu 

z anglických internetových databází a překládala pasáže vybrané školitelem. Ale pak – z vlastního 

zájmu prohledala české databáze do nejmenších detailů o vlivech zevního prostředí na 

karcinogenezi. Z toho se nečekaně vynořily zajímavé informace o vlivu na receptory. Kromě toho, 

iniciativně převzala spolupráci s pardubickou nemocnicí, která začala vznikat až v průběhu řešení. 

Šlo o posouzení věkové závislosti množství hormonálních receptorů vyšetřených v pardubické 

nemocnici – v porovnání s literaturou. 

Pracovala natolik samostatně, že v případě české literatury školitel nemusel zasahovat do 

jejího výběru textů a do dalšího zpracování. Výsledky pardubické nemocnice převzala a byla vůdčí 

silou v porovnání se svými spolužačkami, které do ní pak byly také zapojeny. Zdokonalila se v práci 

s programem EXCEL, z pohledu základního statistického přístupu. Svou práci navíc zhodnotila (z 

velké části samostatným) vytvořením kapitoly Diskuse, která je poměrně bohatá.  

 

Závěr: 

Studentka – shodou okolností a díky své pracovitosti vytvořila studii, která by mohla být 

přijata i jako diplomová práce. Nastudovala problematiku karcinomu prsu do takové míry, že pak 

byla schopna sepsat otázky vlivu zevních faktorů na receptory velmi samostatně. Práci věnovala 

předepsaný počet hodin (– podle „Karolinky“ FF) a také po stránce věcné naplnila požadavky na 

bakalářskou práci.  

Zdokonalila se v práci s internetovou odbornou literaturou – nejen českou, ale v době 

přípravné fáze i s anglickou. Zdokonalila se v práci s matematickým programem EXCEL a 

prováděla v něm potřebné výpočty a grafické zpracování. 
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