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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je z pohledu náročnosti na vysoké úrovni, která splňuje požadavky na
diplomovou práci. Struktura a návaznost jednotlivých částí práce je logická a plně srozumitelná.
Práce je úplná, diplomant splnil cíl velmi dobře.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant na tomto tématu systematicky pracoval a od prvního dne zadání práce  a danou
problematiku zdárně rozvíjel. Z tohoto pohledu nelze aktivitu studenta hodnotit jinak než výborně.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomant svou práci řešil systematicky s plným úsilím. Harmonogram řešení byl důsledně
dodržován, nenastal v konečné fázi a ani v průběhu řešení projektu žádný problém. Práce byla
dokončena v předstihu a průběh řešení byl dostatečně konzultován nejen s vedoucím práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Zpracování diplomové práce se věnuje na analýze a zpracování modelu biologického ekvivalentu
dávky BED. Součástí analýzy je návrh modelu BED pro simuntální ozařování dvou objemů tpv1 a
tpv2. Tento model je testován na reálných historických datech z Fakultní nemocnice Ostrava.
Výstupem práce je predikce maximální možné přípustné dávky, kterou lze aplikovat pacientovi bez
rizika zvýšené toxicity organismu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Diplomová práce zcela nové poznatky sice nepřináší, ale  popisuje možnost objektivního srovnání a
anylýzy léčby nádorů s parametrem modelu BED. Vhodně je zde aplikována znalost technických a
medicínských znalostí.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant prokázal solidní orientaci v odborné literatuře a technické dokumentaci  a  získané
poznatky do své práce a svých pracovních postupů vhodně zakomponoval. Uváděná prostudovaná
odborná literatura je adekvátní zadání diplomové práce a její rozsah svědčí o velmi důkladném studiu
a v průběhu řešení.

7. Souhrnné hodnocení.
Výsledky diplomové práce vedly ke stanovení modelu BED pro simuntální ozařování dvou objemů
nádorů tpv1 a tpv2 a možnou predikci aplikovaných dávek na ozařované objemy. Model BED je
počítán jako vážený součet dvou příspěvků BED, které odpovídají ozařovaným nádorům. Konkrétní
řešení je provedeno na reálných onkologických datech od 70 pacientů.

8. Otázky k obhajobě.
Jak by se mohl zpešit model BED pro predikci poškození tkáně?
Jakou výpovědní hodnotu mají reálná data , na kterých byly provedeny testy modelu?
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