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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Tato bakalářská práce zjišťuje úroveň znalostí o ionizujícím záření u studentů, kteří studují  1. – 3. ročník 

oboru Radiologický asistent Univerzity Pardubice. Teoretická část se věnuje obecné charakteristice 

ionizujícího záření a jeho rozdělení, veličinám a jednotkám záření, historii, zdrojům a biologickým účinkům 

ionizujícího záření a v neposlední řadě i radiační ochraně. Část průzkumná je věnována provedení šetření 

metodou test-retest pomocí dotazníku s kvantitativním hodnocením získaných dat. Práci doporučuji k obhajobě 

s hodnocením C 
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1. Jaký je rozdíl mezi Sv a Gy?  

2. Co to,je nelékařské ozáření? 

3. Vysvětlete rozdíl mezi efektivní a ekvivalentní dávkou. 
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