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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Nikol Bařtipánová 
s názvem: Problematika zobrazení plodu v prenatálním stadiu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

20 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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) 

10 

5. Celkový počet bodů 45 

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

Posudek vedoucího práce
bakalářská práce Nikol Bařtipánové
Problematika zobrazení plodu v prenatálním stádiu

Bakalářská práce se zabývá problematikou, která se týká širokého okruhu pacientů s mnohaoborovým
přístupem. Téma je velice zajímavé, zároveň však komplikované a vyžaduje souborné a ucelené znalosti a
vědomosti. Rozdělení na kapitoly je správné, mnohdy však nadmíru detailní. Práce obsahuje dostatek grafů.
Výčet literatury čerpá především z domácích materiálů a prací.

Za základní nedostatek předkládané bakalářské práce považuji především definování hypotézy. Studentka
nerozlišuje dobře mezi hypotézou a cílem práce, směšuje je. Studentka uvádí v hypotéze, že jejím hlavním
cílem bude dle jejích vlastních slov a formulací dokázat, cituji: "že na pracovištích radiodiagnostiky,
přesněji na největším dětském radiodiagnostickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Motole, na magnetické
rezonanci se zabývají vyšetřováním plodů neboli fetální diagnostikou". Toto myslím není třeba dokazovat, je
to všeobecně známé z dlouhodobého směřování pracoviště dětské magnetické rezonance Kliniky
zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole i z
veřejně dostupných webových stránek tohoto pracoviště. V závěru práce pak je uveden cíl jiný.
Studentka ne zcela adekvátně používá slovní spojení a pojmy, jako například indikace, prokázání výsledku,
podezření. Jazyk odborné práce a písemná forma předkládaná studentkou Nikol Bařtipánovou neodpovídá
dle mých zkušeností obvyklé úrovni bakalářské práce, vykazuje i stylistické neobratnosti a menší
gramatické chyby. Text není vyvážený, v odborných citacích předstihuje dosahovanou formu edukace
studentky. Ve vlastním písemném projevu je pak zřejmá limitní znalost a pochopení složité problematiky.

Teoretická část díla v jednotlivých podkapitolách přináší jen doslovný přepis citací na zvolená témata,
vysvětlení principů metod jsou stylisticky neobratná, mnohdy i nepřesná.

Jedním z důležitých nedostatků práce je pak velmi malé využití zahraničních zdrojů. Zvolené téma se bez
citací ze zahraniční literatury neobejde.

Za jistý klad práce považuji uvedení četných grafů v praktické části. Data jsou zajímavá, jejich zapracování
do textu bohužel v celkovém kontextu práce nevyzní a zapadne.

Domnívám se, že i když zvolené téma je velmi komplikované a multioborově provázané, má při dalším
přepracování Nikol Bařtipánovou  možnost stát se přehledným rozkladem dat prověřovaného souboru
pacientek a bakalářská práce bude mít šanci naplnit kritéria doporučení pro obhajobu.

MUDr. Martin Kynčl
zástupce pro dětskou část KZM 2. LF UK a FN Motol
vedoucí lékař dětské magnetické rezonance KZM 2. LF UK a FN Motol      
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