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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Problematika je velice aktuální. Nesetkala jsem se s žádnou prací, která by se zabývala stejným tématem. 

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Pro studentku byla práce s literaturou nová. Použila 17 literárních zdrojů a 7 online zdrojů. Práce není rešerší. 
Údaje ze zdrojů jsou relevantní.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 4

Údaje, které jsou v práci zpracované, i výsledky, které byly získány, studentka zpracovala sama.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

3

Členění práce, její rozsah (má 53 stran textu), počet publikací a celkově hloubka informací je v normě 
bakalářské práce. Obsahuje i mnoho obrázků, tabulek a přehledných grafů. Text je logicky a úhledně členěn. 
Jazyková úroveň práce je dobrá.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Skupina: „ostatní chromozomové aberace“ ze skupiny patologických nálezů je nám 

představena v plné šíři. Nalezla jste, které abnormality jsou myšleny „jinými autozomovými

aberacemi“ a „gonozomovými aberacemi“ v obrázku č. 23 na str. 51 s názvem: „Četnost 

jednotlivých chromozomálních aberací v ČR v roce 2013“? 

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

výborně

Datum:
26.5.2015

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


