
 
 

 

Posudek vedoucího závěrečné práce 
(bakalářská práce teoreticko-průzkumná) 

 

 

Název práce: Radiofarmakologická léčiva využívaná v praxi radiologického asistenta 

Autor práce: Faltysová Veronika 

Studijní program: bakalářský, B5345 Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: R010 Radiologický asistent 

Akademický rok: 2017/2018 

Vedoucí práce: Pleskot Ondřej, Mgr. 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu       

Členění kapitol, návaznost x      

Práce s odbornou literaturou    x     

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  x     

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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika  x     

Gramatika  x     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce x      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Nejvyšší míra podobnosti 0% 

Podobnost se zkoumaným souborem < 5% 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka si v rámci své Bc. práce vzala nelehký úkol, který lze bez nadsázky přirovnat k cíli napsat 

učební text na téma Radiofarmaka. 

Své snažení si nechala ohodnotit dotazníkovým šetření od současných studentů oboru radiologický 

asistent i od radiologických asistentů, kteří již vykonávají toto povolání. 

 

Jako časově náročné úskalí se ukázalo dotazníkové šetření právě u praxí zaneprázdněných 

radiologických asistentů. Zde je potřeba pro příště počítat s mnohem větším časovým prostorem 

(alespoň 2 měsíce) pro případná další dotazníková šetření. 

 

Ocenit je třeba proaktivní přístup, kdy práce nad svůj požadovaný rámec obsahuje obrázky 

demonstrující problematiku radiologických pracovišť i konkrétní radiofarmaka. 

 

Studentka aktivně konzultovala svou práci a zapracovávala relevantní náměty a připomínky nejen ze 

strany vedoucího práce. 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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