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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jana Kondratievová 
s názvem: Volba léčby subdurálního hematomu v závislosti na CT diagnostice

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

7 

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

25 

5. Celkový počet bodů 80 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vedla někdy chybná diagnosa z popisu CT k nesprávnému operačnímu přístupu? Tj. byl někdy
proveden malý návrt u pacienta s nepoznaným akutním SDH, kterého by bylo nutno reoperovat z
kraniotomie?

2. Dala by se vytvořit diagnostická kritéria pro chronický a akutní SDH ve smyslu definice
Houndsfieldovými jednotkami a tím snížit riziko chybného popisu?

3. Měla by ve sporných případech smysl magnetická rezonance?

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

Tato retrospektivní studie anaylzuje shodu mezi popisem CT vyšetření a peroperačním nálezem u pacientů
s SDH. Vzhledem k vysoké incidenci SDH je zvolené téma vhodné vědecké pozornosti a zároveň je jistě
aktuální.

Po odborné stránce je práce na vysoké úrovni, autorka přehledně shrnuje teoretické poznatky o SDH a
postup při CT vyšetření mozku z pohledu RA.

Zadání i cíle práce byly splněny, výsledky jsou adekvátní a dobře formulované.

Po formální stránce nemám námitek ke struktuře, snad jen seznam literatury mohl být pečlivěji vypracován
v jednotném citačním stylu (tedy PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace,atd.)

Hodnocená práce trpí nevýhodami, které ovšem nevyhnutelně plynou z retrospektivního designu (např.
kvalita operačního protokolu, kvalita popisu CT).
Za jistý nedostatek považuji absenci skutečné statistické analýzy uvedených dat. Nabízí se např. porovnání,
zda je chybný popis CT signifikantně častější u některého typu krvácení nebo zda je vyšší incidence SDH u
mužů signifikantní.

Po celkovém zhodnocení práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dle ECTS "B".
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