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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   C    

Členění kapitol, návaznost   C    

Práce s odbornou literaturou     C    

Rozsah   C    

Metodika 

Cíle práce    C    

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací    D   

Vhodnost a správnost použitých metod   C    

Popis, vysvětlení použitých metod   C    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost    C    

Přehlednost, jasnost  B     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň    D   

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     E  

Rozsah    D   

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    C    

Dosažení stanovených cílů   C    

Význam pro praxi, osobní přínos   C    

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony   C    

Stylistika    D   

Gramatika   C    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh A      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

9% 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

   Struktura práce je vcelku logická, nicméně práce trpí občasnými nepřesnostmi a neobratnými 

vyjádřeními (týkajícími se např. jednotek při uvádění doletu částic alfa ve tkáni či vzorce k výpočtu 

aplikované aktivity, vztahu výskytu deterministických účinků a dávky, principu optimalizace, či 

uvedení pouze 1. trimestru těhotenství do kontraindikací k vyšetření). Někdy se autorka uchyluje k 

nestandardně delším citacím, což vadí zejména v úvodu teoretické části. Na druhou stranu ke konci 

teoretické části věcně shrnuje anatomické a fyziologické poznatky o ledvinách, které s vyšetřením 

statické i dynamické scintigrafie ledvin přímo souvisí. V praktické části přehledně informuje o 

průběhu těchto vyšetření a o roli, jakou při nich sehrávají radiologičtí asistenti. Pozitivně hodnotím i 

uvedení typických nálezů těchto vyšetření. V diskuzi autorka porovnává způsob provádění těchto 

vyšetření na dvou pracovištích s konstatováním, že jsou vyšetření prováděna velmi podobně. Letmo se 

dotkne i rozdílu v aplikovaných aktivitách mezi Českou republikou a zahraničím. 

      Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: ..............................................................                       .............................................................. 

                                  Podpis  


