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závěrečná práce celkově hodnocena F.  
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Hodnocení 
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Výstižnost anotace X      

Úvod práce  X     

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu X      

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí* X      
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Metodika 
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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Bakalárska práca slečny A. Petirovej sa zaoberá súčasnou problematikou multiorgánovej dysfunkcie 

a orgánového zlyhania po expozícií ionizujúcemu žiareniu. Uvedená problematika v takomto rozsahu 

doteraz nebola spracovaná v českej jazyku, čím je táto práca veľmi výnimočná. V teoretickej časti 

študentka veľmi prehľadne a kvalitne popisuje zmienené syndrómy a definuje ich na základe dostupnej 

zahraničnej literatúry.  Praktická časť je rešeršné zhrnutie dostupných experimentálnych poznatkov na 

zvieracích laboratórnych modeloch a súčasne dostupných terapeutických možnostiach. Výsledné 

zahrnuté štúdie v praktickej časti sú následne tematicky spracovaná a tabuľkovo zhrnuté pre lepšiu 

prehľadnosť. Po formálnej stránke je práca bezchybná.  

 

Ako vedúca práce veľmi kladne hodnotím zodpovedný prístup študentky, jej  vynaložené úsilie a prácu 

s odbornou literatúrou. Počas celej doby vypracovávania práce študentka aktívne konzultovala, 

intenzívne pracovala a bolo možné sledovať jej odborný rast v danej problematike a zlepšovanie kvality 

práce. 

 

Predložená bakalárska práca spĺňa všetky požiadavky záverečnej práce, preto ju dopočujem k 

obhajobe a hodnotím známkou A. 
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