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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Přeložená bakalářská práce je prací částečně experimentální, byly využity výsledky 
elektroforéz pracoviště bakalantky. Práce se zabývá elektroforézou bílkovin, zejména z 
ohledu na jejich analýzu v rutinní biochemické laboratoři. Postup stanovení je až příliš 
podrobným popisem (např. otevření víka, zvednutí nosiše elektrod atd.) postupu na jednom 
konkrétním přístroji. Velmi pečlivě a detailně je rozpracována důležitá část práce zabývající 
se vyhodnocením elektroforézy krevního séra, charakteristika jednotlivých frakcí a 
patologické nálezy. V práci je pak hodnocena poměrně velká skupina 100 vyšetřovaných 
osob, nicméně tyto výsledky jsou trochu nešťastně zpracováný pouze do jedné velké tabulky 
a slovně ohodnoceny. Mnohem lepší by bylo zpracování formou několika grafů četnosti 
jednotlivých stavů, kde by byly zohledněný různé úhly pohledu (např. ženy x muži, zmnožení 
různých frakcí atd.). Není zde také uvedeno pracoviště bakalantky na kterém byly výsledky 
získány. V části kauzistika je velmi hezky názorně uvedeno, jak je vyšetření krevních bílkovin 
elektroforézou významné pro určení správné diagnózy.  
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
 - chyby v citacích (např. několikrát špatná citace Doležalová a kol. 1995, špatné citace 
návodů vyšetření - lépe např. návod 1, 2 atd.), pokud jsou citace na konci věty nejsou už její 
součástí, internetové zdroje léž lépe citovat jako internet 1 atd. 
- nedokonale popsané obrázky elektroforéz - obr. 7, 9-13 chybí popis os a není jasné která 
křivka je která 



Dotazy: 
- Zabývaté se hlavně elektroforézou bílkovin krevního séra, analyzují se také jiné tělesné 
tekutiny? Jaké? V jakých indikacích? Ke stanovení jakých diagnóz se využívají? 
 - Uvádíte barvení bílkovin amidočerní. jaká znáte jiná barviva? A jakým způsobem se barví 
precipitáty na inumofixační elfo (viz str. 9) 
- Co jsou reaktanty akutní fáze? Proč se v organismu tvoří? 
- Na str. 28 uvádíte hodnoty CRP a FW? Nejsou uvedeny jednotky - doplňte a vysvětlete co 
je FW?  
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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