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Odborný přínos 1

2. Aktivita studenta
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Využití konzultací s vedoucím práce 1
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3. Posouzení praktické části práce
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Práce má vyvážený poměr teoretické části s rozborem situace a praktické části s měřením a analýzou a z
toho plynoucími závěry a opatřeními. Práce velmi dobře ověřila možnosti a výhody nové detekční metody.

Práce zohlednila možné využití prověřované metody i v jiných oblastech, kde je nutná rychlá a levná
detekce mikrobiologické kontaminace prostředí. Výsledky práce byly představeny na pracovištích KHS
v Liberci a na sterilizačním centru KNL. Práce má velký praktický dosah špičkové úrovně.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

Uvedené metody byly kladně přijaty výrobci sterilních obalů pro potravinářství a i pro zdravotnictví. Dále
byly prezentovány v KHS a v KNL. Má tento způsob detekce mikrobiologické kontaminace nějakou šanci na
uplatnění ve zdravotnictví?

Testovací sady mají svá omezení např. skladování, životnost atd., jak je tyto vlastnosti omezují při nasazení
v lékařských provozech a ve zdravotnictví?

Kontrola plagiátorství provedena dne 27.5.2019.

Nejvyšší míra podobnosti 5,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

Dne: 27.5.2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

ráce

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI F~k,!t~ zdr~otni‘kých studii I Studer~tsk~ ~o2h‘ 462 17 L,berec i

2,1 •~l 485333 761 j,,‘~“o pry~,~n~182t~ 7,j 7,1~1fl7 t4Í‘~ č 46747 í48~ 0,5 CZ‘674788$

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně
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