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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu X      

Členění kapitol, návaznost X      

Práce s odbornou literaturou   X      

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce  X      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací       

Vhodnost a správnost použitých metod X      

Popis, vysvětlení použitých metod X      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  X      

Přehlednost, jasnost X      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň X      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   X    

Rozsah  X     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  X      

Dosažení stanovených cílů X      

Význam pro praxi, osobní přínos X      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony  X     

Stylistika  X     

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



 
 

 

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. 

Cíl bakalářské práce, popsat úlohu radiologického asistenta při MR vyšetření prsu, byl splněn. 

Práce obsahuje drobné stylistické nedostatky. V diskuzi chybí srovnání autorčiných osobních poznatků 

a zkušeností s odbornou literaturou. 

Význam práce spatřuji především v uceleném a srozumitelném způsobu vysvětlení problematiky MR 

vyšetření prsu. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1) V kapitole 2.7 Zobrazovací metody uvádíte: „U mladých žen se volí přednostně ultrasonografie 

z hlediska radiační ochrany. Mamografii volíme až jako druhou možnost, a to hlavně v případech, 

kdy se jedná o podezření karcinomu prsu.“ Vysvětlete blíže tuto problematiku. 

2) V kapitole 2.9 Karcinom prsu popisujete dělení nádorů, rizikové faktory, diagnostiku a léčbu 

rakoviny prsu. Jaký znáte jednoduchý systém k určení rozsahu a stádia nádorového onemocnění? 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl) 

výborně minus 
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