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1. Splnění požadavků zadání. 

Předkládaná práce zadání částečně splňuje, a to zejména v oblasti statistického zpracování dat. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Práce se příliš dobře nečte, jeví znaky značného spěchu. Logická struktura kapitol a podkapitol není valná. 

Jazyková úroveň je velmi slabá, jedná se nejen o značné množství překlepů, ale zejména  častá stylisticky 

nevhodná spojení. Poměr teoretické úvodu, rozboru zadání i prezentace vlastního řešení je dobrá. Ke 

grafické úpravě není větších námitek. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Výsledky statistického zhodnocení souboru pacientů jsou zpracovány na mnohem vyšší úrovni než výsledky 

počítačového zpracování CT snímků.  

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Z velké části je práce kompilačního charakteru. Statistické zhodnocení souboru slouží jako cenná pomůcka 

pro korekci léčebných protokolů a může tedy být využita v praxi. Kapitoly zabývající se počítačovým 

zpracováním CT snímků přinášejí nové poznatky jen omezeně. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Výběr studijních pramenů i jejich vztah k zadání a tématu práce je bez námitek. Citované části jsou však 

často převzaty nedůsledně a je možno nalézt i množství  faktických nedostatků. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

Proč bylo ke zpracování CT snímků zvoleno zakreslování nádoru, tedy nejnáročnější struktury? 

Proč je nutno sledovat změny anatomických poměrů v průběhu radioterapie? 

Ze statistického zpracování plyne, že horší přežití vykazuje mužské pohlaví. Je rozdíl vůči ženám statisticky 

významný? Lze nalézt nějaký další faktor (lokalita nádoru, proběhlá operace, apod.), který ovlivňuje přežití 

pacientů? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Celkový dojem z práce mohl být při pečlivější přípravě mnohem lepší. Závěry jsou formulovány velmi vágně, 

ale protože statistické zhodnocení může být využito v praxi, lze práci doporučit k obhajobě. 
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