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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Malyutina Jméno: Irina Osobní číslo: 439479
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Radiologický asistent
Název práce: Brachyterapie v léčbě nádorů ORL oblasti

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

23

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

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)*

21

5. Celkový počet bodů 60

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce se věnuje primárně problematice využití brachyterapie v léčbě nádorových onemocnění v ORL
oblasti. Stručně uvedeny jsou i další léčebné modality, především externí radioterapie, chemoterapie a chirurgie.
V teoretické části studentka popisuje nádory v oblasti hlavy a krku, popisuje epidemiologii a incidenci, rizikové
faktory, klinické příznaky, histologii, prevenci, diagnostiku a TNM klasifikaci.
Popisuje volbu strategie léčby nádorů hlavy a krku dle stadia nemoci, lokalizace, histologie, věku a celkového stavu
pacienta. Uvádí chirurgii, chemoterapii, konkomitantní radiochemoterapii, neoadjuvantní chemoterapii, radioterapii.
U externí radioterapie se věnuje fotonové terapii -trojrozměrné konformní radioterapii a radioterapii s modulovanou
intenzitou svazku IMRT.  U popisu plánování  techniky  IMRT si  protiřečí.  Na str.  40 uvádí,  že  plánovací  model
samostatně navrhne počet a tvar pole, dávkové příkony a uhly ozařovače, což není pravda. Na str. 27 naopak píše:
„Pro plánování léčby je používána metoda inverzního plánování, kdy nejdřív je zapotřebí navrhnout počet, orientaci
svazků a požadované cíle pro PTV a kritické struktury.“
Významnou léčebnou modalitou v oblasti ORL je také protonová radioterapie, kterou studentka vůbec nezmiňuje.
Kapitola brachyterapie by měla být důkladněji zpracována. Studentka jen v jedné větě zmiňuje dělení brachyterapie
dle způsobu umístění zdroje v těle pacienta na intrakavitární, intersticiální a povrchovou bez jakéhokoliv vysvětlení.
Intraluminární a intervaskulární ani nezmiňuje. Jedná se o důležité informace, členění brachyterapie by měla být
věnována samostatná kapitola.
Následně  nesystematicky  popisuje  plánování  brachyterapie,  popisuje  PTV,  GTV,  CTV  a  až  později  dělení
brachyterapie dle dávkového příkonu na LDR, MDR, HDR a PDR. Text působí nekonzistentně. Dělení brachyterapie
dle dávkového příkonu by mělo být uvedeno v textu společně s dělením brachyterapie dle způsobu umístění zdrojů v
těle a délky trvání terapie.
Rešerše  o  brachyterapii  není  dostatečná.  Studentka  zmiňuje  Pařížský  dozimetrický  systém,  aniž  by  jej  blíže
vysvětlila. Nežádoucí účinky brachyterapie v oblasti hlavy a krku jsou velmi stručně popsány. Tato kapitola na str. 35
obsahuje jen pět vět. Následující kapitola o radiační ochraně v radioterapii tematicky zcela vybočuje od předchozího
textu. Nežádoucím účinkům se studentka intenzivněji věnuje až na str. 45, což opět působí nesystematicky.
Úloha radiologického asistenta v celém léčebném procesu je také jen velmi stručně a nedbale popsána.
Na str. 42 a 43 uvádí studentka dávkově objemové histogramy pro techniku IMRT a brachyterapii, aniž by je blíže
popsala. Neuvádí ani k jakým strukturám jednotlivé křivky přísluší. V diskuzi pak jen píše, že výhodnější dávkovou
distribuci nám znázorňují DVH grafy ozařovacích plánů, bez jakéhokoliv vysvětlení.
Občas se v práci vyskytují překlepy, gramatické chyby, např. nádyorů, markéry, zintenzívnění atd. Fráze „chirurgové
onkologové působící v oblasti hlavy“ na str. 23 působí neodborně.
Celkově práce působí neuceleně a byla napsána nedbale. Práci přesto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit
stupněm D.
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