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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Téma předložené bakalářské práce si autorka vzhledem ke své dosavadní praxi v Pardubické 
krajské nemocnici vybrala sama. V teoretické části práce předkládá přehled osob zemřelých na 
infarkt myokardu v letech 2012 a 2013, kdy vychází z dat Patologicko -anatomického oddělení a 
Oddělení soudního lékařství Pardubické krajské nemocnice. Poté se věnuje problematice 
diagnostiky časných stádií poškození myokardu v soudně lékařské praxi. V experimentální části 
hodnotí možnost využití imunohistochemických metod pro časnou diagnostiku infarktu 
myokardu. Konkrétně sleduje vliv autolýzy na imunohistochemické vyšetření myokardu. 
Praktická část práce byla zpracovaná za pomoci konzultanta MUDr. Pavla Toupalíka, Ph.D. na 
pracovišti studentky a jejím cílem bylo ověřit vhodnost již dříve vypracovaného postupu, jehož 
podstatou je imunohistochemické vyšetření myoglobinu a fibrinogenu v myokardu, pro toto 
pracoviště. 
Bakalářská práce je pěkně a přehledně sepsaná, přístup studenky byl zodpovědný a pracovala 
pečlivě. Vytkla bych pouze práci s literaturou, kdy podle mého názoru měla prostudovat více 
literárních zdrojů, zejména z poslední doby.Předložená práce se opírá o 19 literárních nebo 
internetových zdrojů. 
I přes tento nedostatek byl vytčený cíl splněn a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě  
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