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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) 

29 

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) 

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Která mamografická centra u nás mají možnosti diagnostiky Termografií a Elastografií?

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

Předkládaná bakalářská práce je přehledně zpravována na 55 stranách a podává ucelené informace o úloze
RA při intervenčních a lokalizačních technikách v mamologii.
Struktura práce je logická, systémová a práce s literaturou je na velmi dobré úrovni. Studentka prokázala
schopnosti analyzovat literární informace a kvalitně je využít ve své práci.
Bakalářkou práci lze uplatnit jak při výuce radiologických asistentů, tak i v praxi jako informační materiál
například pro porodní asistentky.

Formální stránka, stylistika i gramatika jsou velmi dobré, a proto navrhuji klasifikaci výborně (A).
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