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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, popis celého vyšetření páteře na magnetické rezonanci u jednotlivých pacientů a 

úloha radiologického asistenta při tomto vyšetření, 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 páteře. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1) V kapitole 3.6.4 Ovládací konzole uvádíte: „Také se skládá z postprocessingu a archivace a 

odesílání obrazů do sítě PACSu.“ Vysvětlete co je to PACS, v seznamu zkratek a značek tuto 

zkratku neuvádíte. 

2) V kapitole 3.8.1 Absolutní kontraindikace uvádíte: „Nejnovější typy jsou kardiostimulátory 

kompatibilní s MR vyšetřováním, ale komplikovaná procedura vyžaduje přítomnost 

specializovaného kardiologa.“ Vysvětlete blíže toto tvrzení. 

 

 

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

výborně minus 
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