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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

 

Věcné, informativní a komplexní shrnutí problematiky Parkinsonovy choroby (včetně patofyziologických 

mechanizmů, diagnostiky a terapie) je následováno relevantními kapitolami z nukleární medicíny, kapitolou o 

radiologických asistentech a kapitolou o radiační ochraně. Tato teoretická část je následována velmi dobře 

zpracovanou částí praktickou, zaměřenou na scintigrafické vyšetření dopaminových transportérů pomocí 

preparátu DaTSCAN a roli, jakou při vyšetření mají radiologičtí asistenti. V diskuzi si autorka všímá a hodnotí 

mírné odchylky provedení uvedené v různých radiologických standardech a na různých pracovištích (jako 

např. klidový režim pacienta v době okolo aplikace radiofarmaka, různé možnosti ochrany štítné žlázy, doba 

přerušení laktace). Dále srovnává přípravek DaTSCAN s dalšími radiofarmaky, užívanými k zobrazení 

dopaminergního systému.  

Skvěle napsaná práce, bohatě pracující s relevantní literaturu, je velmi čtivá, informativně přínosná i pro 

zdravotnickou veřejnost, obsahuje jen minimum nepřesností (dolet alfačástice, některé aktuální hodnoty limitů 

v radiační ochraně) či jazykových chyb. Zvolený cíl práce – shrnout základní, dosud známé informace o 

Parkinsonově chorobě a ucelit je do srozumitelného a přehledného textu, jakož i podtrhnout přínos využití 

metod NM v její diagnostice a přiblížit práci radiologického asistenta na oddělení NM – byl velmi úspěšně 

splněn. Doporučuji k obhajobě. 
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