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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

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) 

37 

5. Celkový počet bodů 94 

Návrh otázek k obhajobě

1. Mohla by autorka vyjmenovat případy, kdy není protonová léčba u dětských pacientů vhodná?

2. Mohla by autorka stručně vysvětlit jak zjišťujeme kvalitu života (QoL) u pacientů po onkologické
léčbě - např. Questionnaire (EORTC QLQ-C30)? Je vhodný tento dotazník i pro děti? Mohou na něj
místo dětí odpovídat rodiče?

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

Předložená bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejnovějších modalit terapie v léčbě nádorových
onemocnění, a to na protonovou terapii, přičemž důraz byl kladen na použití této metody u dětských
pacientů. Cílem práce autorky bylo porovnat pokrytí cílového objemu nádorového ložiska, s co nejmenším
ohrožením okolních zdravých tkání u protonové terapie s  moderním typem fotonové terapie, s IMRT
(radioterapie s modulovanou intenzitou).

Autorka rozdělila práci do několika samostatných logicky navazujících celků. V teoretické části (kapitoly 1,
2, 3, 4, 5 a 6) se autorka věnuje podrobnému popisu nádorových onemocnění u dětských pacientů a uvádí
podrobně terapeutické metody u všech těchto diagnóz. Přesto, že to nebylo cílem práce, autorka stejným
způsobem velmi podrobně popisuje i onemocnění u adolescentů, kde upozorňuje na úskalí terapie i
prognózy u pacientů právě této věkové kategorie. V následujících kapitolách pak následuje technický popis
přístrojového vybavení pro IMRT a protonovou léčbu, způsoby plánování a simulace. Autorka předkládá i
ekonomickou rozvahu – porovnání nákladů a přínosů klasické fotonové terapie a protonové léčby. V
praktické části jsou uvedeny kazuistiky dětských pacientů poskytnuté Protonovým centrem, na kterých
můžeme vidět minimální až téměř nulové ozáření okolních zdravých tkání při použití protonového svazku
(šetřící charakter protonové léčby).

Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci velice kladně. Autorka prokázala především při popisu
nádorových onemocnění dětského i adolescentního věku vysokou míru samostatnosti a velkou schopnost
orientace v odborné literatuře a v této oblasti medicíny obecně – navíc poukázala na tzv. problém „AYA
gap“ (Adolescent and Young Adults Gap) – rozdíl v biologii nádorů dětí, dospělých a adolescentů, kterému
by měl odpovídat i různý způsob terapie (dávky, frakcionace, atd.) – ve skutečnosti tento přístup pro mladé
adolescenty na našich onkologických klinikách chybí. Z tohoto důvodu vidím i velké praktické využití
předkládané práce – systematicky velmi dobře zpracovaná právě tato část práce může posloužit studentům
lékařských i zdravotnických nelékařských oborů se seznámením se s tímto problémem a samozřejmě i s
nádory skutečně dětských pacientů.   

Vzhledem k výše uvedenému práci DOPORUČUJI k obhajobě s celkovým hodnocením „VÝBORNĚ“ (A).
       

Jméno a příjmení: doc. Ing. Jana Vránová, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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