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studenta:   Jana Kondratievová 
s názvem: Volba léčby subdurálního hematomu v závislosti na CT diagnostice

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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) 

40 

5. Celkový počet bodů 96 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vysvětlete pojem denzita, popište jak na CT snímku vypadají struktury hypodenzní a hyperdenzní.

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 svou prací prokázala velmi vysokou úroveň teoretických znalostí z anatomie a patofyziologie
zkoumané diagnosy - subdurálního haematomu. Zodpovědně přistoupila k praktické části, během sběru
vysokých čísel vstupních dat získala přehled a praktické dovednosti jak na poli samotného provedení CT
vyšetření a práce s pacientem, tak i  hodnocení CT snímků s inktrakraniální extracerebrální haemorrhagií v
korelaci se skutečným nálezem zjištěným během operace. Standartním zpracováním získaných dat dospěla
k výsledku kterým se dají potvrdit literaturou prezentovaná statistická čísla výskytu zkoumané
problematiky. Práce je provedena ve standartním formátu, četné grafy jsou přehledné, zvolené obrázky
jsou ilustrativní. Celkově má práce vysokou výpovědní hodnotu, mírnou slabinou jsou ještě nedokonalé
slovní obraty a formulace.     
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