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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

   Autorka se v teroetické části věnuje postupně definici oboru nukleární medicíny, stavbě atomum, 

radiační ochraně, typu radioaktivních přeměn, PET/CT zobrazování, FDG, radiofarmakům, malignímu 

melanomu, neobvyklým grafickým nálezům při PET/CT vyšetřeních s maligním melanomem. Poté v 

praktické části popisuje průběh PET/CT vyšetření, jak jej zažila během praxe. V diskuzi uvádí význam 

prevence u maligního melanomu, statistiku četnosti tohoto onemocnění, a zmiňuje, že v (nesprávně) 

citované anglicky psané studii se PET/CT vyšetření provádělo obdobným způsobem. 

    Jednotlivé úseky teoretické části na sebe ne vždy plynule navazují (např. neobvyklé nálezy nejsou 

přiřazeny k praktické části), v teoretické části se objevují vyjádření nedávající smysl (např v části o 

radioaktivních přeměnách, o FDG, o farmacích, ale i jinde), někdy jde pravděpodobně o nepochopení, 

jindy o nepřesnosti vedoucí až na hranici srozumitelnosti. V diskuzi autorka i v případě dobře 

voleného zdroje (tj. studie srovnávající potenciál specifického scintigrafického radiofarmaka oproti 

FDG PET/CT) nehodnotila FDG PET/CT v kontextu jiných metod a omezila se na konstatování shody 

v zobrazovacím PET/CT protokolu. Práci považuji za hraničně obhajitelnou. 
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