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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním, členění práce má logickou návaznost. Z obsahu
práce je patrná dobrá práce s literaturou.
Cíle bakalářské práce: 1) seznámení s anatomií uropoetického systému, popsání základních modalit,
kterými lze zobrazit uropoetický systém a 2) úprava místního radiologického standardu pro nativní CT
vyšetření uropoetického systému s důrazem na snížení celkové dávky resp. místní diagnostické
referenční úrovně, byl splněn.
Práce obsahuje některé formální a stylistické nedostatky.
Význam práce spatřuji nejen v uceleném a srozumitelném způsobu vysvětlení problematiky vyšetření
uropoetického systému, nýbrž i v praktické aplikaci optimalizace radiační zátěže pacienta spojené
s nativním CT vyšetřením uropoetického systému.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1)

V posledním odstavci na straně 19 bakalářské práce uvádíte: „Pro zobrazení toku krve v cévách
používáme dopplerovskou ultrasonografii, která je založená na Dopplerovském jevu – při odrazu
od pohybujícího se objektu (nejčastěji krvinky v cévách), dochází ke změně frekvence vlnění.
Z této změny lze určit směr a rychlost pohybu objektu.“ Vysvětlete blíže toto tvrzení.

2)

Ve druhém odstavci na straně 23 bakalářské práce uvádíte: „Tento typ záření není pro RTG
zobrazení žádoucí, a proto se ho snažíme opravit vkládáním tzv. primárního filtru. Většinou se
jedná o plech z hliníku, nebo mědi.“ Vysvětlete blíže toto tvrzení.
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