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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hrdličková Jméno: Tereza Osobní číslo: 496246
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Radiologický asistent
Název práce: Zobrazovací metody u polytraumatu dětí a dospělých

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 15

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

7

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

30

5. Celkový počet bodů 77

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Domníváte se, že je nějaká „skupina osob“ (např. z hlediska pohlaví nebo věku), u nichž se potvrdí polytrauma ve
větším počtu případů?

2. 

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Tématem předložené bakalářské práce jsou zobrazovací metody u polytraumatu dětí a dospělých. Práci studentka
zpracovala v zásadě v souladu se zadáním.

Teoretická část práce je zpracována na 35 stranách a má logickou strukturu. V práci je nejprve definován lékařský
obor traumatologie a vysvětlen pojem polytrauma, dále jsou v této kapitole popsány nejčastější urgentní stavy,
úrazové mechanismy, velmi stručně shrnuty skórovací systémy a v závěru kapitoly je uvedena úloha traumateamu.
V následující kapitole je popsán vznik a vlastnosti rentgenového záření spolu s radiační ochranou. Poslední kapitola
teoretické části je věnována popisu vybraných zobrazovacích metod využívaných v traumatologii.

Praktická část práce je shrnuta na 6 stranách, kde je nejprve popsána metodologie sběru dat týkající se počtu
polytraumat u dětí a dospělých pomocí systému UNIS na vybraném pracovišti radiodiagnostiky v letech 2015-2020.
Výsledky  jsou  prezentovány  pomocí  přehledných  sloupcových  grafů  spolu  se  slovním  komentářem,  který  je
adekvátní řešené problematice. V diskuzi (5 stran) autorka shrnuje teoretické a praktické vědomosti, přidává své
vlastní poznatky a porovnává dosažené výsledky s jinou publikací.

Po formální stránce je práce na uspokojivé úrovni. V práci se vyskytuje několik ne příliš vhodně naformulovaných
tvrzení. Drobným nedostatkem je několik gramatických chyb či překlepů, na některé obrázky schází odkaz v textu a
u obrázku 10 nesedí číslování obrázku v textu. Tyto drobné nedostatky však výrazným způsobem nesnižují kvalitu
práce. Kladně hodnotím množství dat, které studentka zpracovala. V práci je citováno 23 literárních zdrojů.

Bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm C (dobře) a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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