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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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) 13 

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

5 

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

35 

5. Celkový počet bodů 78 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakým způsobem byla hodnocena radiační zátěž personálu v letech 1910-1940?

2. Kdy byly stanoveny první limity profesního ozáření u radiačních pracovníků?

3. 

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 komentář  

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



Komentář

Studentka uchopila téma práce zručně a přehledně zpracovala přehled vývoje přístrojové techniky oboru
radiologie. Teoretická část je kvalitní, ovšem místy je zpracování povrchní. Praktická část postrádá vlastní
myšlenky a závěry autorky. Při její tvorbě byla autorka iniciativní a nápaditá pouze průměrně. Chybí zde
vlastní postřehy z praxe a vlastní myšlenky. Výsledkem je práce, která pouze průměrně plní potenciál
zadaného tématu. Doporučuji k obhajobě.       
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