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* Pokud oponent práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být závěrečná 

práce celkově hodnocena F.  

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu  x     

Úvod práce   x    

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   x    

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*  x     

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání     x x   

Metodika 

Cíle práce    x   

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací      x 

Vhodnost a správnost použitých metod*      x 

Popis, vysvětlení použitých metod      x 

 

Správnost, přesnost     x  

Přehlednost, jasnost*     x  

 

Kvalita, odborná úroveň    x   

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*     x  

 

Shrnutí zjištěných skutečností      x  

Dosažení stanovených cílů*     x  

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování     x  

 

Formální úprava*    x   

Stylistika     x  

Gramatika a pravopis*   x    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh     x  

Rozsah práce*  x     



 

Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*: ne 

  

Míra shody je 0%. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: Závěrečná práce shrnuje data úzce související 

s každodenní praxí radiologického asistenta. Téma je aktuální, ale v textu zcela chybí formulování výzkumné 

otázky, a formulování použitých metod. Při tvorbě manuálu z mého hlediska tu zejména  chybí přesný popis 

RTG snímků (určitě nestačí jen jejich název), ty jsou klíčové pro stanovení diagnózy. Výborný by byl  i 

konkrétní popis jednotlivých úskalí, na co si dát při jejich zhotovené pozor, jaké jsou nepodstupitelné standardy 

při jejich zpracování, ale konkrétně u jednotlivých druhů snímků. To by souběžně se správnou motivací 

pacienta podřídit se správnému a jasnému příkazu radiologického asistenta udělalo manuál velmi atraktivním. 

Nejde se jenom soustředit na komunikaci s pacientem, i když je ve zdravotnictví samozřejmě klíčová. Práce 

by měla být psána v trpném rodě a autor by se měl vyvarovat chyb a překlepů, které jsou v práci velmi časté.  

Téma bylo zvoleno velmi zajímavě, a protože v práci chybí výzkumné otázky je velmi těžké ohodnotit diskusi 

a závěr, který je napsaný velmi vágně. Tím se snižuje i význam manuálu pro praxi.  

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Mohla byste specifikovat výzkumné otázky této  práce a odpovědět na ně konkrétně?  

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace (A, B, C, D, E, F) 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 
Dne: 14. 5. 2021                       .............................................................. 

                                  Podpis  

 

 

 


