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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Vrchlavská Jméno: Eliška Osobní číslo: 478120
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Radiologický asistent
Název práce: Vyšetření Charcotovy osteoartropatie pomocí třífázové kostní scintigrafie

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 20

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

10

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

40

5. Celkový počet bodů 100

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Čím může třífázová scintigrafie přispět k diagnostice Charcotovy osteoarthropatie?

2. Jaké byste použila vyšetřovací metody v rámci diferenciální diagnostiky k odlišení Charcotovy osteoarhropatie od
ostatních možných patologií?

3. Jaké byly zjištěny závěry a souvislosti při zpracování dat pacientů se Charcotovou osteoarhropatií ve FN Motol?
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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

Slečna Vrchlavská přistupovala k řešení bakalářské práce velmi aktivně a samostatně. Strukturovala ji logicky, o
téma se hluboce zajímala a průběžně doplňovala další data získaná z odborných publikací. Bylo třeba upřesňovat jen
drobnosti, které byly již spíše medicínského rázu.
Ač bylo vzhledem ke koronarovirové pandémii velmi málo času na praktickou část, podařilo se jí potřebná data
získat a myslím, že je zpracovala velmi hezky. U Charcotovy osteoarthropatie je vývoj choroby u pacientů velmi
nestabilní, ale i přes to se jí podařilo uchopit téma srozumitelně a najít v údajích souvislosti.
Jednoznačně doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Jméno a příjmení: MUDr. Lucie Lančová
Organizace: Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
Kontaktní adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
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