
Posudek oponenta 
 

Disertační práce „Časový faktor v radikální radioterapii nádorů hlavy a krku“ 

doktorandky MUDr. Radky Lohynské, Postgraduální doktorské studium biomedicíny 2. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Lékařská biofyzika. 

 

Disertační práce má celkem 69 stran textu, obsahuje 10 vyobrazení, 14 tabulek, 26 

grafů a 63 literárních citací. Formální zpracování je bezchybné, jazyk práce je úsporný a 

věcný. Jedná se o skutečnou vědeckou práci a nikoli o literární dílo, což hodnotím velmi 

vysoko. Práce se velmi dobře čte a je prosta formálních chyb.  

Obsah je tradičně rozdělen na teoretický základ, popisující současný stav poznání u 

dané problematiky, a na vlastní studii týkající se vlivu časového faktoru v nejširším smyslu 

slova (čekací doby na zahájení léčby  i délky ozařovací série) u radioterapie nádorů hlavy a 

krku na pracovišti autorky. Rozdělení na jednotlivé kapitoly je logické, jasné a přehledné, 

způsobu řazení informací nelze nic vytknout. Citované práce patří k nejrelevantnějším 

v oboru, faktická stránka věci je tedy nenapadnutelná. 

Menší připomínky k textu obecné části: 

1. Na straně 18 by bylo vhodné více zdůraznit význam Bonnerovy studie s cetuximabem. 

Kromě excelentních výsledků je studie přelomová v tom, že kontrolní rameno má 

bezprecedentní kvalitu provedení radioterapie a o to více vynikají pozitivní data 

ohledně lokální kontroly i celkového přežití. Navíc nebyla zvýšena akutní toxicita 

v experimentálním rameni, což je obzvlášť významné. 

2. Na stranách 19-20 při popisu typů cílových objemů užívaných v radioterapii bych 

doporučil zmínit i nově se prosazující ITV (internal target volume), který se 

v současné době začíná používat u radioterapie řízené obrazem (image-guided 

radiotherapy, IGRT) pro zohlednění variace polohy cílového objemu mezi 

jednotlivými frakcemi. 

3. Na straně 21, v kapitole 2.7.4. bych doplnil, že pro IGRT je možné použít nejen 

kilovoltážní rentgenový zdroj, ale i ultrazvuk, což je výhodné z hlediska radiační 

ochrany personálu. 

 

Téma vlastního výzkumu je mimořádně aktuální, protože zohlednění časového faktoru u 

nádorů ORL oblasti má v České republice velké rezervy. Velikost souboru (209 pacientů) je 

velmi slušná a dovoluje učinit reprezentativní závěry, samozřejmě s vědomím, že jde o 

retrospektivní studii. Statistické metody jsou adekvátní, závěry jasné a velmi přehledné. Celá 

studie je výborně zpracována a dokonale prokazuje autorčinu schopnost vědecké práce.  

 

Závěr: 

Předloženou disertační práci hodnotím jako vynikající a při splnění ostatních podmínek 

doktorandského studia doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 

 

V Ostravě dne 17.5.2007  

 

      MUDr. David Feltl, Ph.D. 

    Přednosta Kliniky onkologické Fakultní nemocnice Ostrava 

 


