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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Práce se zbytečně detailně věnuje popisu lékařské problematiky. Fyzikální podstata RTG zobrazovacích
metod je uvedena velmi stručně. Zejména by bylo vhodné uvést útlumové charakteristiky rtg záření pro
jednotlivé typy tkání. Rovněž chybí rozbor technických parametrů počítačové tomografie a uplatnění CT
v dané lékařské diagnostice. Ošizený teoretický úvod je vidět i na Seznamu zkratek (str. 12), kde jsou
smíchány fyzikální veličiny, jejich označení a zkratky v nevhodně sestaveném přehledu. U srovnávacích
tabulek (Tab.1,str. 29), (Tab.2,str. 33), (graf 3 str. 35) a (Tab.4,str. 36) není uveden zdroj. Jednotky jsou
uvedeny s chybou 3 řádů (S místo mS), zjevně se jedná o překlep. Studentka nezapracovala poslední
připomínky vedoucího.

V práci je uvedeno velké množství praktických příkladů (přílohy na str. 70-80) a jsou uvedeny jednotlivé
parametry zobrazení. Chybí srovnávací rozbor. Prezentace výsledků je popisná bez vlastního vysvětlenĺ.
Formální požadavky na bakalářskou práci jsou splněny.

Kontrola plagiátorství provedena dne 27.5.2019.

Nejvyšší míra podobnosti 5 %‚ počet podobných dokumentů O.

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) dobře

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 27.5.19
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