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1. Splnění požadavků zadání. 
Práce je cílena na aktuální problematiku radioterapie nádorů a je klíčovou problematikou v léčbě těchto 
závažných onemocnění. Vychází z aktuální potřeby pracoviště onkologické kliniky FNO, zejména po 
zavedení léčby přístrojem Cyberknife, který s vysokou přesností ozařuje vícečetná ložiska primárních nádorů 
či metastáz., 
 
2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 
Práce obsahuje teoterickou část zahrnující problematiku radiobiologického modelování, frakcionace dávky, 
logaritmické výpočty dávek,část zaměřenou prakticky na toleranci ozáření různých typů nádorových 
tkání.Zahrnuje základní problematiku denní praxe radiačního onkologa zaměřenou na dávku a radiační 
objem a diskutuje tuto problematiku z pohledu alfa  a beta procesu ozáření. ZAhrnuje diskusi o problematice 
nádorových kmenových buněk a jejich toleranci k radiační terapii z hlediska stochastického modelu a 
časového parametru pro ozáření. Práce zahrnuje kapitolu zaměřenou na aktuální pronblematiku ozáření 
nádorů sliznic z pohledu objemu, frakcionace dávky a nežádoucích účinků. 
 
3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 
Práce zahrnuje praktickou výzkumnou část zaměřenou a na vliv změn parametrů na citlivost LQ modelů pro 
ozáření. Je zpracována metodika modelu hodnocení bioekvivalenční dávky v závislosti na LQ modelu a 
jednotlivých parametrech ozáření. Ve druhé části se zaměřuje na na pozdní účinky ozáření tumorů hlavy a 
krku závislé na EQD2 z hlediska poměru parametrů alfa/beta. Praktická část zahrnuje analýzu dat z fakultní 
nemocnice Ostrava s cílem nalezení optimalizace modelu pro BED, pro paralelní ozařování dvou lézí. Dáel 
práce obsahu robustní  statistickou analýzu BED modelů s predikcí dávky pro ozařování simultánně 2 míst. 
V další části bylo provedeno testování prediktivního modelu na konkrétních pacientských datech 10 
nemocných.  
 
4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Výběr tématu práce zaměřené na hodnocení účinnosti radioterapie pomocí kritérii je významným přínosem 
pro radioterapeutická pracoviště. Umožnuje využití prediktivních modelů v praxi pro simultánní ozařování 2 
míst. Práce je aktuálně velmi důležitá a přínosná 
 
 
5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Práce zahrnuje dostatečné množství referencí, které byly použity ke zpracování tématu, praktická 
výzkumná část je poměrně obsáhlá obsahující důkladnou statistickou analýzu, zahrnující konkrétní 
medicínská data. 
 
 
 
 



 
6. Otázky k obhajobě. 
1) Je možné vytvořit prediktivní model  DEB pro simultánní ozáření v závislosti na pohlaví pacienta kde je 
předpoklad různé citlivost tkání ? 
2) Jaký je rodíl v citlivosti „cancer stem cells“  versus „cancer cells“ pro ozáření z pohledu prediktivních 
modelů 
3) Lze využít pro nalýzy  dat FNO onkologické kliniky robustních gnostických analýz a nelienárních metod 
s úvahou nelinearity člověka a prostoru?  (www.math-gnostics.com. ) 
 

7. Souhrnné hodnocení. 

Práce je celkově výborně zpracována a doporučuji ji tedy k obhajobě. 
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