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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     
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Shrnutí zjištěných skutečností  x      
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Význam pro praxi, osobní přínos x      
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Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Práce není plagiát, míra podobnosti dle kontroly míry plagiátorství je 0 %. 

 

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

 

Studentka Andrea Pintnerová zpracovala bakalářskou práci samostatně, ke konzultacím docházela 

připravená, aktivně vyhledávala zdroje a vyvozené závěry byla schopná řádně obhájit. 

V teoretické části práce se autorka věnuje problematice oddělení urgentního příjmu, personálnímu 

zabezpečení, využívaným zobrazovacím metodám, jejich indikacím, kontraindikacím, výhodám 

a nevýhodám. Pozornost věnuje rovněž problematice zdrojů ionizujícího záření a velmi podrobně 

popisuje i problematiku zajištění radiační ochrany v podmínkách radiodiagnostických pracovišť. 

V praktické části práce se autorka zaměřila na úlohu radiologického asistenta na pracovištích 

zobrazovacích metod v podmínkách urgentního příjmu. Popisuje proces indikace, náležitosti požadavku 

k lékařskému ozáření, rozlišuje případy s indikací posuzovanou radiologickým asistentem a případy 

s indikací posuzovanou radiologem. Podrobně se věnuje činnostem radiologického asistenta v rámci 

konkrétních zobrazovacích postupů, a to včetně zajištění podmínek radiační ochrany pacienta a 

zdravotnického týmu. 

V diskusi se autorka zamýšlí nad problematikou požadavků národních radiologických standardů a jejich 

aplikací v praxi. 

Cíle práce byly naplněny. 

Autorka se zhostila nelehkého úkolu, zahrnujícího velmi široký rozsah zadaného tématu. Své úloze se 

věnovala s velkým nasazením a drobné nedostatky, které práce obsahuje, jsou vyváženy komplexním 

pojetím sledované problematiky. 

Práci hodnotím jako velmi dobrou až výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 
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