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Práce se zabývá tématem, o jehož aktuálnosti svědčí například zaměření letošní zimní školy EFOMP Winter 
School in Dosimetry-guided Treatment Planning for Radionuclide Therapy. Absolutní kvantifikace distribuce 
radiofarmaka je jedním z klíčových kroků individuálního plánování radionuklidové terapie. Řada výrobců 
softwarů pro nukleární medicínu v současné době nabízí vlastní řešení pro absolutní kvantifikaci, nicméně 
obvykle vychází ze SPECT/CT, nikoli z planárních snímků.  V současnosti jsou vyvíjeny snahy o standardizaci 
absolutní kvantifikace.  

V úvodu práce se posluchačka seznamuje s obecnými pojmy nukleární medicíny. Dále posluchačka provedla 
rešerši odborné literatury a srovnala aktuální česká doporučení, EANM doporučení a různé přístupy 
publikované v odborných článcích. V experimentální části práce provedla posluchačka analýzu klinických dat na 
Klinice nukleární medicíny ve FN Motol, která jí následně poskytla vstupní parametry pro Monte Carlo simulaci. 
Posluchačka se seznámila se softwarem Gate vyvinutým právě pro Monte Carlo simulace v nukleární medicíně. 
Kostra simulace, konkrétně geometrie gama kamery, parametry výpočtu, byla posluchačce poskytnuta 
školitelkou. Posluchačka samostatně doplnila geometrii fantomu, zdroje a jejich parametry. Posluchačka se 
také seznámila se službou výpočetního Metacentra CESNET, většina Monte Carlo simulací tak byla prováděna 
právě v tomto výpočetním Metacentru. 

Cílem práce je absolutní kvantifikace planárních scintigrafických obrazových dat, která se hodí pro zpřesnění 
plánování radionuklidové terapie. Navrhovaný postup využívá pouze 2 planárních snímků (AP a LAT). Z jedné 
projekce lze zjistit hloubku uložení léze, v této práci orgánu, konkrétně jater, dle níž se následně z grafu vyčte 
příslušný korekční koeficient pro přepočet na aktivitu v lézi. Grafy závislosti těchto korekčních koeficientů na 
hloubce uložení jsou v práci určeny metodou Monte Carlo. Posluchačka se dále zabývala sledováním průběhu 
závislosti kontrastu jater na obrazu na skutečném kontrastu jater pro různé vrstvy tukové tkáně nad játry. Tyto 
závislosti lze v praxi použít ke kontrole absolutní kvantifikace. Původní záměr sledovat léze v játrech nebylo po 
analýze dostupných klinických dat možné, neboť jednotlivé léze v játrech nebylo na snímcích možné zakreslit, 
oblast jater vyzařovala téměř homogenně. Posluchačka tedy splnila všechny body zadání.  

Navrhovaná metoda je přenositelná na další nukleárně medicínská vyšetření, je však nutné vytvořit grafy 
s korekčními koeficienty pro další radionuklidy a anatomické oblasti pomocí Monte Carlo, což může být časově 
náročné. Bakalářská práce a získané dovednosti jsou bez pochyby dobrým startem pro posluchaččinu další 
výzkumnou práci. 

Posluchačka pracovala samostatně a proaktivně. Veškeré připomínky zapracovávala včas, na konzultace byla 
vždy řádně připravena.  

Práce má odpovídající slohovou a stylistickou úroveň. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A (výborně). 
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