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

Práce Prožívání radioterapeutické léčby u pacientek s karcinomem prsu přináší do oboru radiologický 

asistent nový vhled a velmi oceňuji zájem studentky o tuto problematiku. Často se v praxi setkáváme, 

že je studentům a zaměstnancům předáváno, že komunikovat bude lékař a informovat o věcech má lékař 

a pak prožívají pacienti ve své nemoci velmi nepříjemné zacházení. V práci se samozřejmě objevují 

drobné chyby či nepřesnosti, ale zcela to vyváží kvalita zpracování, hloubka pojetí, zájem, aktivita a 

pečlivost studentky. Studentka také neopomenula v závěru ukončení analýzy textu a tou je vytvoření 

jakési nové hypotézy. Jasně se zde projevilo slovo „jsem“, což pokládám za velký přínos a je třeba 

pracovat na uvědomění všech zdravotnických pracovníků, neboť člověk, který před námi stojí, „je“. Je 

to člověk. Z těchto důvodů jsem se rozhodl pro hodnocení A.  
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