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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lucie Ješetová 
s názvem: Radiologický asistent ve forenzní radiologii

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

15 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 10 

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) 

20 

5. Celkový počet bodů 50 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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

Studentka si zvolila téma bakalářské práce „Radiologický asistent ve forenzní radiologii“. Na základě
rozhodnutí členů komise státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2016 bylo studentce doporučeno
bakalářskou práci přepracovat.
Předmětem bakalářské práce vyplývajícího ze zadání bakalářské práce je popsat a vysvětlit
charakteristické úkony radiologického asistenta na pracovišti soudního lékařství. V zadání bakalářské
práce je dále přímo uvedeno, že v praktické části se studentka bude zabývat úlohou radiologického
asistenta, kde budou jeho úkony a postupy popsány na několika případech vycházejících ze soudní praxe.
Celkem bakalářská práce má 58 stran, z toho počtu připadá na teoretickou část 48 stran. V této části
bakalářské práce studentka nedostatečně citovala, spíše necitovala, viz str. 12, 13,14, 20, 21,22,23. Dále by
bylo vhodné, kdyby studentka používala pouze jeden rod v teoretické části bakalářské práce, buď činný,
nebo trpný, ale ne oba současně.
V závěru teoretické části bakalářské práce má studentka zpracovanou kapitolu „Práce radiologického
asistenta“. Domnívám se, že celou tuto kapitolu mohla studentka zakomponovat do praktické části i z toho
důvodu, že v této kapitole není ani jedna citace. Předpokládám, že veškeré informace studentka získala při
konzultacích na daném pracovišti. Praktické části je věnováno pouze 10 stran, z toho 2 strany jsou
věnovány diskuzi a pouze 4 strany mají písemný text, na zbylých 4 stranách je obrazová dokumentace.
Bakalářská práce obsahuje řadu překlepů, gramatických chyb a nedostatků a to již od obsahu, kde např.
studentka neopravila číslování podkapitol a následně s tímto číslováním pokračovala v celé bakalářské
práci. Co se týče praktické části domnívám se, že se studentka mohla na tuto část více zaměřit a více ji
rozvést a specifikovat. Z tohoto důvodu hodnotím bakalářskou práci známkou E.
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