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

 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části autorka 

shrnuje základní poznatky z fyziky, radiobiologie, radiologie, které jsou nutné k porozumění procesu, 

při kterém vzniká rentgenový obraz struktur lidského těla. Dále se tato část zabývá radiační ochranou a 

příslušnou legislativou a rovněž i popisnou anatomií horní končetiny. Část teoretická je dostatečně 

obsáhlá a je z ní patrná dobrá práce s literaturou. 

V praktické části autorka vytvořila manuál, jak provádět jednotlivé projekce v oblasti horní končetiny. 

Popisuje jednotlivé projekce a nastavení expozičních parametrů a každá projekce je doplněna o obrazové 

znázornění správného polohování pacienta a použití vykrývacích pomůcek. Rovněž je u každé projekce 

uveden rentgenový snímek s popisem základních anatomických struktur. 

  

Bakalářskou práci spolu s přílohami tvoří 100 stran. Autorka cituje jak tuzemské, tak zahraniční zdroje. 

V dané problematice se orientuje, práce je přehledná a má celkově velmi dobrou úroveň. 

Jak praktická, tak teoretická část práce může být dobrým návodem, pro „začínající“ radiologické 

asistenty. 
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