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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

 

Dobře a přehledně napsaná teoretická část seznamuje čtenáře s oborem nukleární medicíny, následuje 

komplexně pojaté shrnutí klinické problematiky karcinomu prostaty (od anatomie a fyziologie prostaty, přes 

epidemiologická data, rizikové faktory, screeningové a vyšetřovací metody, grading a staging onemocnění až 

po nástin způsobů terapie podle stadia onemocnění); je uzavřena stručným sdělením o terapii kostních metastáz 

pomocí přípravku Xofigo. V praktické části je popsáno praktické provádění terapie na oddělení NM tímto 

přípravkem tak, aby mohlo sloužit jako manuál pro radiologické asistenty. V diskuzi autorka zasazuje metody 

nukleární medicíny do kontextu ostatní paliativní péče, jakož i srovnává přípravek Xofigo s dříve užívanými 

terapeutickými betazářiči.  Občas se v textu vyskytne drobná faktická nepřesnost, ojediněle by stálo za to zvážit 

menší strukturální úpravy (např. nezdvojovat pojednání o kostním skenu), ale celkově je tato práce čtivá, 

informativní a srozumitelná a zároveň dokumentuje autorčinu schopnost logicky strukturovat text a relevantně 

pracovat s literaturou. Doporučuji k objahobě. 
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