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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

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 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 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika X      

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Práce byla posouzena prostřednictvím antiplagiátorského programu Theses.cz s výsledkem méně 

než 5 % shody s vybranými dokumenty. 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Téma takto prakticky orientované práce je významné z hlediska naplňování podmínek zacházení 

s kontrastními látkami na rentgenologických pracovištích. Teoretická část práce tvoří téměř polovinu 

rozsahu práce a přináší ucelený přehled o jednotlivých skupinách pozitivních a negativních kontrastních 

látkách. Základem jsou údaje ze Souhnu údajů o přípravku, informace ze SÚKL a odborné literatury 

.Stanovené cíle práce odpovídají plně tématu práce, dosažené výsledky výzkumného šetření 

jednoznačně prokázaly dodržování podmínek pro uložení, manipulaci, bezpečné použití  a likvidaci 

zbytků kontrastních látek. Výstupem využitelným v praxi jsou autorkou vypracované kontrolní listy. 

Kladem práce je  rozsah použité domácí a zahraniční  literatur. Cíle práce byly naplněny. 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Je předepsáno mít na radiodiagnostickém pracovišti vybrané léčivé prostředky k aplikaci 

v případě vzniku alergické reakce u vyšetřovaného pacienta? 

2. V USA povoluje a kontroluje používání léčivých prostředku FDA. Naše národní  autorita 

je SÚKL.  Je obdobná agentura také pro Evropu? 
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Hodnocení / klasifikace 
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*F = nesplněno 


