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studenta:   Barbora Klíčová 
s názvem: Specifika RT dětských pacientů, srovnání 3DCRT a IMRT

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

23 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

34 

5. Celkový počet bodů 80 

Návrh otázek k obhajobě

1. Na kterých pracovištích v České republice mají oddělení pro radioterapii dětských onkologických
pacientů? Mají uvedená pracoviště své specifikum nebo se od sebe ničím neliší?

2. Kde je ve světe nejčastější výskyt onkologie nervového systému u dětí a proč?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autorka se zabývá významným tématem externí radioterapie pediatrických pacientů a srovnáním 3D-CRT a
IMRT. Kapitoly teoretické části práce jsou věnovány nádorovým onemocněním dětského věku a modalitám
onkologické léčby. Autorka popisuje průběh radioterapie dětských onkologických pacientů a jeho odlišnosti
v porovnání s dospělými pacienty.
V praktické části autorka porovnává techniky 3D-CRT a IMRT z hlediska rozdílů v radiační zátěži
jednotlivých zdravých tkání v okolí cílového objemu. Věnuje se nádorům nervového systému, protože patří k
jedním z nejčastějších lokalizací nádorů v dětském věku.  
Při práci intenzivně využívala konzultací s odborníky z řad lékařů. Během přípravy bakalářské práce slečna
Barbora Klíčová spolupracovala s vedoucí práce a vnímala její doporučení. Autorka při spolupráci s vedoucí
prokázala, že se v dané problematice dobře orientuje.
Práce je psána srozumitelně, čtivě, bez gramatických chyb a po stylistické stránce je vyhovující. Práce by
zasloužila pečlivější zpracování obrázků (překlad popisů os z cizího jazyka do češtiny a zpracování legend k
obrázkům). 
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Všechny body zadání bakalářské práce byly splněny.
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji ohodnotit stupněm B – velmi dobře.
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