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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Bakalářská práce přehledně shrnuje léčbu karcinomu prsu metodou akcelerovaného ozáření části prsu 

s pooperační multikatetrovou brachyterapií tak, jak je zavedena ve Fakultní nemocnici Hradec 

Králové. Pro praxi je významná především praktická část, kde studentka vyhodnotila dávky na 

rizikové struktury na souboru pacientek a připravila tak podklady pro další výzkum v této oblasti a 

případnou publikaci. 

 

Velké díky patří panu Ing. Jakubovi Greplovi za odborné vedení celé práce. 

 

U obrázků a tabulek, tak je třeba vytknout zaměňování spojovníku s pomlčkou a vynechávání mezery 

za čísly obrázků a tabulek. V textu, je-li slovo uprostřed věty, bych doporučil používat malé počáteční 

písmeno u slova obrázek/tabulka. 

V použité literatuře doporučuji názvy organizací psát velkými písmeny, např. citace MammaHelp, z.s. 
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