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Studijní program: Zdravotnická bioanalytika 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Rok obhajoby: 2022 

Rozsah práce: 60 stran, 22 obrázků, 0 tabulek, 42 citací 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    velmi dobrá 

b) Náročnost použitých metod:       výborná 

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost):   výborné 

d) Kvalita získaných experimentálních dat:     výborná 

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost):    výborné 

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy:    výborné 

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků:    velmi dobrá 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    velmi dobrá 

i) Splnění cílů práce:        výborné 

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů:     výborné 

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):    velmi dobrá 

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování):  velmi dobrá 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Případné poznámky k hodnocení:  

Předkládaná bakalářská práce představuje souhrn mikroskopických obrázků u dvou 
patologických procesů rozvíjejících se v jaterní tkáni, jaterní steatózy a jaterní cirhózy. Pro 
lepší znázornění a pochopení autorka doplnila rovněž obrázky zdravé jaterní tkáně. 
Hodnocení probíhalo za pomocí 3 různých základních histologických barvení. Celá práce 
obsahuje výraznější počet překlepů a gramatických chyb, v teoretické části se opakují 
zkratky s vysvělivkami, opakují se i některé informace, působí to rušivým dojmem a celkově 
pak text působí nekonzistentně. Kapitola popisující steatózu je plná nepřesností. Popisy 
obrázků 1, 19 a 22 nevhodně přesahují na následující stranu. Hodnocení výsledků je 
adekvátní.  

Dotazy a připomínky:  

1) Na straně 10 uvádíte, že na brániční ploše jater je viditelný otisk srdce. Další otisky jsou 
vidět na viscerální ploše jater, ty ale neuvádíte. Otisky kterých orgánů tedy můžete na 
viscerální straně pozorovat? 
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2) Na straně 10 rovněž uvádíte, že funkční oběh s vysokým obsahem kyslíku v krvi zajišťuje 
vrátnicová žíla (vena portae). Je toto tvrzení o vysokém obsahu kyslíku ve vena portae 
správné?  

3) Na straně 12 uvádíte pojem Glissonova trias, co tento pojem znamená? 

4) Strana 14 - Ve stěnách těchto sinusoid se vyskytují tři typy buněk: endotelové, Kupfferovy 
a Itovy buňky. Znamená to, že Kupfferovy a Itovy buňky jsou rozmístěny mezi endotelovými 
buňkami?  

hodnocení, práce je: velmi dobrá k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 18. května 2022 podpis oponenta/ky 

 


