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Nejvyšší míra podobnosti 0% 

Počet podobných dokumentů 0 

 

Práce není plagiát 

 

 

 

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

 

 

Autorka práce se vydala nelehkou cestou zanalyzovat správné zacházení s kontrastními látkami 

v radiodiagnostice. 

Stran teoretických informací o tématu, tak se autorka snažila definovat používané kontrastní látky a 

související pojmy. Ve zpracování byly nucena pracovat především se souhrnnými údaji o přípravku 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

 

V praktické části autorka provedla šetření na vybraných pracovištích. V tomto ohledu je třeba především 

vyzdvihnout pečlivou přípravu postupu šetření (vypracovaný kontrolní list) na daném pracovišti. 

Zjištěné poznatky byly následně zpracovány do graficky atraktivních tabulek (viz přílohy práce). 

 

Práce by si jistě v diskuzi zasloužila porovnání s dalšími pracemi na toto téma, ale sama autorka zjistila, 

že najít relevantní práce byl nelehký úkol. 
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