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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) 

14 

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) 

7 

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

17 

5. Celkový počet bodů 48 

Návrh otázek k obhajobě

1. Co přesně měla autorka na mysli pod definicí „zabudované kovové předměty v těle matky“?

2. Která zobrazovací metoda využívající rtg záření představuje největší riziko pro plod z pohledu
radiační zátěže?

3. Jaký je běžný průměr gantry MR přístroje?

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

Téma práce je zajímavé, popisovaná problematika není masově publikovaná a práce má tedy velký
potenciál přehledně přiblížit čtenáři, zvláště z řad radiologických asistentů, ucelené informace o využití
zobrazovacích metod v prenatální diagnostice. Zpracování je však velmi slabé a neodpovídá studijnímu
zaměření oboru autora. Popis činnosti radiologických asistentů při provádění vyšetření, popis jeho práce s
pacientem či při zpracování vyšetření zcela chybí. Principy zobrazovacích metod jsou popsány velmi
stručně a odkazují na neaktuální zdroje. Trestuhodné je zpracování kapitoly o rizicích ionizujícího záření
pro plod. V rámci studijního zaměření autorky by aspoň v této kapitole bylo vhodné využít a projevit
teoretické znalosti získané v průběhu studia a kvalitně tuto problematiku popsat. Autorka se spokojila s
deseti řádky. Stejně neuspokojivé jsou kapitoly diskuze a závěr, kde jsou pouze opakovaně komentovány
provozní data pracoviště MR Kliniky radiologie FN Motol. Jediným přínosem práce tak zůstává podrobné
rozpitvání a statistické prezentování provedených zobrazovacích vyšetření ve stanoveném časovém úseku.
Tato statistika ve formě podrobných přehledů je možná využitelná pro pracovníky uvedené kliniky, ne jako
výsledek bakalářské práce studenta oboru Radiologický asistent.
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