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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Anna Blažková 
s názvem: Postavení radioterapie v léčbě osteosarkomu

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) 

10 

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

40 

5. Celkový počet bodů 100 

Návrh otázek k obhajobě

1. Incidence, mortalita a předpokládané genetické faktory kostních nádorů a nádorů chrupavek u
dospělých pacientů

2. Jaké jsou prediktivní a prognostické faktory osteosarkomu, chondrosarkomu a chordomu

3. Jak se podílí radiologický asistent v komplexní léčbě /radiodiagnostika, radiační onkologie/ u
kostních nádorů, jak může úroveň výkonu ovlivnit prognostiku nemocného s kostním nádorem

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

Studentka Anna Blažková si vybrala ke své bakalářské práci tematiku kostního nádoru osteosarkomu.
Vypracovala ve velmi dobré úrovni informativní leták/brožuru pro pacienty, která velmi stručně a
systematicky informuje pacienta o samotné diagnóze kostních nádorů (osteosarkomu, chondrosarkomu),
rozsahu nutných vyšetření ke stanovení odpovídající léčby a věnuje se indikaci a samotnému výkonu
radioterapie, včetně nežádoucích účinků, které mohou pacienta při jeho léčbě provázet a po léčbě. Tato
informativní brožura je vhodná i k užití do klinického provozu pacientů , u kterých je předpoklad komplexní
onkologické péče z důvodu nádorů skeletu.

Po konzultaci byl vybraný recentní pacient ke zpracování s dg. chordomu, včetně rozpracování jeho
přípravy, výběru typu radioterapie, rozpracování problematiky rizikových orgánů a jejich možné zátěže.
Velmi dobře zvládla rozpracování rozdílu prediktivních a prognostických faktorů kostních nádorů, včetně
problematiky reprodukce radioterapie u jedné z nejsložitějších oblastí radioterapie, včetně výběru typu
radioterapie. Tato tematika byla zvládnutá velmi dobře.

Studentka se seznámila i s tematikou v komplexní léčbě složitého postupu léčby pacientů s osteosarkomem
osového skeletu s ošetřením resekcí, vysokodávkovým ozářením v den výkonu a reimplantací postiženého
skeletu a následné adjuvantní chemoterapie pacienta.

Studentka Anna Blažková se ve své práci i zabývala tematikou následné rehabilitace po resekčních
výkonech a radioterapii.

Práci studentky hodnotím jako kvalitní, zpracovaná část brožury je možné využít v edukaci pacientů před
onkologickou léčbu pro kostní maligní nádory.  

Jméno a příjmení: MUDr. Ferdinand Třebický
Organizace: ÚRO NNB
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