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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Barbora Hořejší 
s názvem: Protonová léčba v radioterapii u karcinomů dětí

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 17 

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

6 

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

31 

5. Celkový počet bodů 80 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vysvětlete pojem rozšířený Braggův peak.

2. V práci zmiňujete systém Respiratory gating. Vysvětlete o co se jedná.

3. Jakým způsobem se ozařují pacienti s nádory CNS? Jaká bývá volena dávka a frakcionace? Jaký je
počet a rozložení polí?

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

   Bakalářská práce s názvem Protonová léčba v radioterapii u karcinomů dětí se věnuje problematice
dětských nádorů. Po kapitole popisující klasifikaci nádorů uvádí studentka rozdíly u nádorů dětského a
dospělého věku z hlediska incidence onemocnění, typu a biologie nádorů, a symptomů onemocnění. Dále
podává detailní přehled nejčastějších typů dětských nádorů léčených radioterapií. Podrobně se také věnuje
problematice nádorů u adolescentů, kde popisuje incidenci onemocnění, typy a biologii nádorů, léčbu
nádorů. 
   Práce je zaměřena na protonovou léčbu, jejíž princip se studentka pokusila nastínit. Některá tvrzení jsou
však nesprávná jako např. na str 42 : „Pro protonovou terapii se používají protony vodíku, které jsou
rozštěpeny v elektromagnetickém poli.“ Ve skutečnosti je zdrojem protonů plynný vodík, který je
bombardován elektrony. Dochází tak k ionizaci neutrálních molekul vodíku, čímž vznikají protony.
   Tvrzení na str. 63: „Problémem IMRT však je, že fotonový svazek předává energii během celého svého
letu, čili je ozářeno nejen nádorové ložisko, ale i okolní tkáň.“ je nepřesné. I u protonové IMPT techniky
dochází k předávání energie během letu.
   Tvrzení na str. 48 ohledně MLC :„Postup je následující: nastaví se lamely kolimátoru, ozáří se nádor,
hlavice se posune a opět se nastavují lamely, po nichž následuje otočení kolimátoru a ozáření.“ je také
chybné. Vysvětlete proč.
   V textu mi rovněž chybí definice některých používaných pojmů, jako např. lineární přenos energie na str.
45. Na str. 51 pak studentka zmiňuje systém respiratory gating, aniž by s ním čtenáře blíže seznámila.
   Autorka porovnává protonovou léčbu s fotonovou a vyzdvihuje přednosti protonové léčby. Na konkrétních
pacientských případech demonstruje, že v případě ozařování protony jsou okolní zdravé tkáně více šetřeny,
dávková distribuce je konformnější. Dále ukazuje, při uvážení nákladů na léčbu pozdních nežádoucích
účinků, že protonová léčba je i výhodnější z hlediska ekonomických nákladů. Na straně 55 studentka uvádí,
že z publikace z roku 2013 by měly být náklady na protonovou terapii o 30997,41 kč nižší v porovnání s
konvenční radioterapií. Jedná se však jen o velmi hrubý odhad, což by měla studentka zdůraznit a měla by
částku zaokrouhlit alespoň na 31000 kč.
   V poslední kapitole studentka prezentuje léčbu tří dětských pacientů v protonovém centru v Praze. Tato
část práce by mohla být detailněji zpracována. Studentka by zde mohla například uvést dávky na kritické
orgány.
   Práce je přehledná a má logickou strukturu, ovšem v textu se vyskytuje množství překlepů a
gramatických chyb. Např. „dávkování pacientovi 4554 Gy“ na str. 23, „celková dávka byl“ na str. 59, „na
pacientovu těle“ na str. 62, „zaměnitelné s infekcích“ na str. 40, „intrakvaitární radioterapie“ na str.37 a
další. Rovněž byl v textu špatný odkaz na tabulku na str. 40. Popisky v obrázku 3 jsou slovenské. Rovněž
odstavce by si zasloužili odsazení.
   Práci doporučuji k obhajobě a hodnotila bych ji stupněm B.
       

Jméno a příjmení: Ing. Klára Badraoui Čuprová, Ph.D.
Organizace: Proton Therapy Center Czech s.r.o., Oddělení medicínské
fyziky


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


