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Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a.
Práce s literaturou autora/ky byla výborná.
Jazyková vybavenost autora/ky byla průměrná.
Invence autora/ky byla výborná.
Iniciativa autora/ky byla výborná.
Autor/ka pracovala samostatně, zodpovědně.
Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.
Metodická zdatnost a zručnost autora/ky byla výborná.
Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.
Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné.
Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla výborná.
Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo pečlivé.
Grafická a jazyková úprava byla výborná.
Působení autora/ky na katedře bylo užitečné.
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Bakalářská práce Jany Marešové byla dokončena již před dvěma lety. Z důvodu nesplnění
jiných studijních povinností dochází k její obhajobě až nyní. Autorka byla v době koncipování
práce zaměstnankyní FN Hradec Králové-transfuzní oddělení. Tato skutečnost vedla k popudu
využít k dokumentování historického vývoje oboru transfuze krve reálie z historického vývoje FN
a tehdejšího působiště autorky. Práce tak sleduje několik problémových rovin: -pokusy o převod
krve v minulosti do převratného objevu krevních skupin; -vývoj metod transfuze krve a využití
krevních derivátů v medicíně ve 20.-21.století;- vývoj transfuzního oddělení velké nemocnice na
pozadí peripetií obecného vývoje oboru, objem práce a spektrum činností oddělení, personální
vývoj pracoviště .
Jsem toho názoru, že práce je přínosná. Vymezené cíle splňuje a sledování uvedených
problémových rovin přináší řadu užitečných informací, navíc z prostředí odborně
spolupracujícího medicínského zařízení. Myslím, že by je bylo vhodné nabídnout širší
zdravotnické veřejnosti.

Škoda jen, že autorka nevyužila možnost opravit některé zcela zbytečné překlepy a chyby a
termínové nejednotnosti, což vyvolává kritiku malé pečlivosti při zpracování textu.
Přes tyto skutečnosti, na základě přístupu, iniciativě a výsledkům, hodnotím práci pozitivně a
dovoluji si konstatovat, že splňuje nároky kladené na tento druh prací.
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