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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Bakalářskou práci spolu s přílohami tvoří 51 stran. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část 

praktickou.  

Část první, teoretická část bakalářské práce se zabývá základními fyzikálními pojmy, radiační ochranou v 

nukleární medicíně, PET/CT, anatomií plic a onemocněním karcinomem plic. Praktická část se věnuje popisu 

PET/CT vyšetření z praktického hlediska a rozdílům mezi klasickým PET/CT vyšetřením a PET/CT vyšetření 

karcinomu plic. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C 
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1. Jaký je rozdíl mezi efektivní a ekvivalentní dávkou? 

2. Jaký je rozdíl mezi malobuněčným a nemalobuněčným CA 

3. Je možno v rámci rtg vyšetření dosáhnout hranice deterministických poškození tkání? 
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