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Posudek na bakalářskou práci 

 školitelský posudek 
  

Jméno posuzovatele:  

MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. 

Datum: 20.5.2016 

Autor: Mária Dubišová 

Název práce: Výskyt a patologické pôsobenie ľudského parvovírusu B19 v bežnej 

populácií a u imunokompromitovaných pacientov 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Rešerše současných poznatků.  

 
 
 
 

Struktura (členění) práce:  
 

Práce po Úvodu začíná obecným členěním čeledi Parvoviridae, následovaným cha-

rakterizací parvoviru B19 a následně jeho působením u imunokompetentního a imu-

nokompromitovaného pacienta. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Literární zdroje jsou dostatečně a správně citovány.  

 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky ade-
kvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Studentka v práci shrnula poznatky o parvoviru B19, včetně jeho genotypů, jejichž 

výskyt a dopad na pacienta mohou být do budoucna zpracovány na souboru vzorků 

FN Motol jako diplomová práce.  

 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

V průběhu této doby se studentka ukázala jako pečlivá při rešeršních pracích. Na 

druhou stranu jsem se opakovaně setkával v průběhu přípravy práce se sice pečli-

vým vypsáním známých faktů, nicméně s ne zcela vhodnou syntézou a uspořádáním 

těchto dat, s častým opakováním již uvedených faktů a s uváděním rozličných faktů 

na různých místech práce vztahujících se k jednomu tématu.  

Studentku bych tedy hodnotil, jako pečlivou, nicméně stran postupu při připravo-

vání odborného textu dosud ne zcela vyzrálou. 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bo-
dům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 


