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Práce je: heuristická
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: výborná
f) Diskuse, závěry: výborné
g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný
Případné poznámky k hodnocení:
Kolegyně Mičulková se ujala zpracování dat z dotazníku, který měli na webu fakulty vyplnit
všichni absolventi oboru Zdravotnická bioanalytika, kteří byli osobně vyzváni dopisem. Kolegyně se svého úkolu zhostila výtečně, vytěžila z poskytnutých dat všechny podstatné informace a zařadila je do kontextu legislativních požadavků na pracovníky zdravotnických laboratoří. Získané výsledky se snaží úspěšně interpretovat bez toho, že by se mohla opřít o výsedky nalogických šetření, protože výzkum na FaF je první svého druhu. Text práce je zpracován koncizně a čtivě, jazyk je pestrý a výstižný.
Dotazy a připomínky:
1. Na s. 13 správně citujete vyhlášku č. 55/2011 Sb. a z ní pasáž o odběru žilní krve
zdravotním laborantem. Myslíte, že tuto činnost dělá i v praxi?
2. Na s. 16. s odvoláním na tutéž vyhlášku píšete o přístrojích drahých, náročných atd.
V mém znění vyhlášky tyto termíny nejsou. Kde jste k nim přišla?
3. Které poznatky z bakalářské práce byste doporučila k diskusi učitelům zodpovědným
za Zbio na FaF UK.
4. Jak byste dotazník upravila a o které dotazy byste dotazník doplnila při jeho další
edici?
5.
Celkové hodnocení: výborně, k obhajobě: doporučuji
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