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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

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

8 

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

25 

5. Celkový počet bodů 76 

Návrh otázek k obhajobě

1.  Vysvětlete princip regulace tlaku plynu v původních rentgenkách.

2. --

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

    Bakalářská práce se zabývá vývojem přístrojové techniky v radiodiagnostice v minulém století. Zaměřuje
se především na vývoj samotné rentgenky. Autorka v práci popisuje první rentgenky se studenou katodou,
pokračuje popisem rentgenek se žhavenou katodou, s pevnou či rotační anodou. V práci popisuje i
rentgenky rotující jako  celek. Historický vývoj rentgenky velice názorně prezentuje na vlastním obrázku
4.1., kde jsou zachyceny základní mezníky ve vývoji vlastních rentgenek. Z velkého množství dostupné
dokumentace (obrázků) velice vhodně vybrala nejzajímavější typy rentgenových lamp, stručně
charakterizovala jejich vlastnosti. Tato část práce vyžadovala technické znalosti přesahující rozsah výuky
bakalářského směru  radiologický asistent. S těmito požadavky na technické znalosti se autorka vyrovnala
velmi dobře. Velice pěkně je také zpracovaná obrazová část práce, která zahrnuje 42 obrázků. U některých
charakteristik jsou sice jisté nepřesnosti ve výkladu, ale to nijak nesnižuje především didaktický přínos této
práce.  Tato teoretická část byla hlavní náplní bakalářské práce.

     V praktické části práce autorka stručně popisuje náplň práce radiologického asistenta, radiologického
technika, radiologického fyzika a nároky na jejich vzdělání.  Na základě rozhovorů, které vedla autorka s
radiologickými asistenty na několika pracovištích, porovnává v závěru práce náplň práce radiologického
asistenta v době dřívější oproti době dnešní.  Tato praktická část mohla být podrobnější.

      Práce je zpracována na 63 stranách, včetně všech příloh, obsahuje 42 obrázků a je použito 22
literárních pramenů.

      Práce svým rozsahem i obsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci na katedře
zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT.

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