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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hýblová Jméno: Marie Osobní číslo: 474092
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Radiologický asistent
Název práce: Možnosti endovaskulárních intervencí na dolních končetinách

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

27

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)*

6

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

34

5. Celkový počet bodů 77

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké jsou výhody hybridních sálů v případě intervenčních výkonů na cévách dolních končetin a pro jaké výkony
jsou vhodné?

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Autorka práce zvolila pro svou bakalářskou práci velice aktuální téma – Možnosti endovaskulárních intervencí na
dolních končetinách.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má vhodně zvolenou strukturu a rozsahem
odpovídá typu práce. Je zde popsána základní anatomie, patologie, možnosti  zobrazení cév dolních končetin a
možnosti terapeutických intervencí. Praktická část je zpracována standardně, jednotlivé kazuistiky přehledně. V
diskuzi  mi však chybí  alespoň malé srovnání  s  jinými pracovišti  (srovnání  množství  podané KL,  doba výkonu,
skiaskopický čas apod.).
V práci se vyskytuje nemalý počet gramatických chyb (např. možnosti rozšířili a standardizovali na str. 10, mnohé
intervence se zdařili na str. 88) a překlepů (str. 18 – obvykle okluzy přechází stenóza).
V seznamu použité literatury je u č. 3 uvedeno „možnost dát sem knihu 2019/12“, což by asi nic nezměnilo, ale
přece jenom by si autorka měla dát pozor, aby v práci toto nebylo, nepůsobí to důvěryhodně.
Dále mi chybí v použité literatuře (resp. v celé práci) využití zahraničních zdrojů, čehož se dalo určitě využít v
analýze výsledků a v diskuzi (viz výše).
Práce je psaná srozumitelně a čtivě,
Bakalářskou práci hodnotím, i přes uvedené nedostatky, stupněm C.

Jméno a příjmení: Mgr. Oto Slowik
Organizace: Radiodiagnostická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
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