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Rok zadání: 2018/2019  Rok obhajoby: 2021/2022

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

Hodnocení experimentální práce: 

a) Zvládnutí metodických postupů:      velmi dobré   

b) Zručnost v laboratoří nebo pří získávání experimentálních dat:  velmi dobrá   

c) Samostatnost:        výborná   

d) Iniciativa a píle:        výborná   

e) Pečlivost a svědomitost:      výborná   

Hodnocení zpracování výsledků a sepisování práce: 

a) Zpracování výsledků (pečlivost a samostatnost):   velmi dobré   

b) Interpretace a diskuse výsledků (pečlivost a samostatnost):  dobrá   

c) Literární rešerše:       dobrá   

d) Zpracování textu (stylistická úroveň):     velmi dobré    

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

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce: 

Předložená bakalářská práce prošla velmi dlouhým a náročným tříletým procesem čtení a 
oprav než se dostala do této finální podoby, která může být obhájena. Dovolte mi nejprve 
zmínit, že tuto BP jsem převzala od odcházející kolegyně s tím, že už je připravena 
k obhajobě. Bohužel byly zpětně shledány hrubé nedostatky v oblasti plagiátorství a práce 
byla stažena z obhajob. V druhém roce byl zase problém s literaturou, což se studentce ani 
po opakovaných pokusech nepodařilo do obhajob odstranit. Ve třetím roce byla práce po 
dalších úpravách shledána jako vhodná k obhajobě. 

Potíže byly hlavně s komunikací a dodržováním termínů odevzdání. Pak docházelo 
k situacím, kdy se s korekturami začalo krátce před termínem odevzdání a pak nebyl 
dostatečný čas na opravy. Dále měla studentka opakovaně obtíže zapracovat navrhované 
změny, komentáře a správně zapsat literaturu či sepsat závěr. Na druhou stranu si vážím 
toho, že se jedná o experimentální práci a studentka výsledky své práce předvedla včetně 
fotodokumentace. Kladné hodnocení práce v laboratoři, které  dodal konzultant MUDr. 
Richard Becke, mě přesvědčilo, abych se přiklonila k lepšímu hodnocení. Studentce se 
nakonec podařilo zapracovat podstatné navrhované změny a ke konci se zlepšila i 
komunikace. Práci hodnotím dle výše uvedených důvodů jako "velmi dobrou".  
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hodnocení, práce je: velmi dobrá k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 25. května 2021 podpis vedoucí/ho 

 


