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1. Splnění požadavků zadání. 

Diplomová práce se zabývá vysoce aktuální problematikou a je plně v souladu s trendem maximálně přesné 

radioterapie. Práce plně splňuje zadání a k řešení byla použita moderní technika s náročnými metodickými 

postupy. Ke splnění práce bylo navíc nutno navrhnout a vyrobit originální komponenty k měřící soupravě a 

autor tak prokázal tvůrčí schopnosti. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Práce je rozsáhlejší, ale velmi dobře se čte, je psána pěknou češtinou a jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují. Je jasné oddělení teoretické části i prezentace vlastního řešení, poměr je vyvážený. Práci doplňuje 

kvalitní obrazová a grafická dokumentace. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Výsledky jsou prezentovány jasně, jsou ověřené značným množstvím měření a působí důvěryhodně. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

I když precizní dodání stanovené dávky je předmětem mnoha auditů státních úřadů, problematiky 

pohyblivých cílů se netýká. Rovněž vědeckých  publikací na toto téma je velmi málo. Z mého pohledu se 

proto jedná o práci přinášející zcela nové poznatky a zejména je možno výsledků přímo využít v praxi. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Rozsah použité literatury je  značný, vztah k tématu je zjevný. Vlastní závěry jsou jasně oddělený od 

teoretických částí. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

Testovaná měření se týkají pravidelných pohybů cíle. Lze očekávat jiné výsledky v případě pohybů 

nepravidelných, které více odpovídají fyziologickým? 

Pokud by byl k dispozici vhodný software, bylo by možno v budoucnu použít ke srovnání dávkových 

distribucí tzv. gama analýzu? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Práce splňuje kritéria diplomové práce a po úspěšné obhajobě doporučují udělení titulu Ing. 

 

Celkové hodnocení: výborně 
 

V ____________________, dne  ___________   ______________________

 podpis oponent 
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