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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

 V dobře strukturované teoretické části se autorka věcně věnuje relevantním oblastem fyziky a 

biologickým účinkům ionizujícího záření, radiační ochraně, nukleární zobrazovací technice a 

radiofarmakům, s následným zaměřením na onkologické zobrazování somatostatinových receptorů, 

včetně medicínské části věnované jednotlivým typům nádorů s těmito receptory. V praktické části 

dobře popisuje roli radiologického asistenta při somatostatinové scintigrafii. V diskuzi pak hodnotí 

tuto metodu v kontextu jiných zobrazovacích postupů včetně moderního PET zobrazování. 

    Ačkoli občas dojde ke stylistické neobratnosti anebo k jistým zjednodušením (např. PET je 

přiřazen do kapitoly o scintigrafii), práce  logicky sleduje svůj cíl, neunavuje zbytečnými dlouhými 

citacemi, nedochází k nadmčrnému opakování. Práce prokazuje autorčinu uspokojivou práci s 

odbornoui literaturou.  
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