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Rozsah práce, zpracování práce

Text je zpracováí v modemím stylistickém slohu s exak1ní vědeckou terminologií, piehledně
uspořádrín; kvalita grafické úprar,y je na velmi lrysoké uror'ni.
Práce plně lyholrrje požadavkům vědecké práce. Zka&y jsou v ávěru pláce kompletně
\Tsvět]eny. obrázky, gras a tabulky jsou rypracoviány přesně a jsou Úznamnou součástí
výsledkové části práce. Nebyly shledríny pravopisné nepř€snosti a chyby. Pro r'ypracovrání
posudku byl přeďožen jeden v-Ítisk práce v rozsahu 209 stan včetně literatury, grafi], tabulek
a oblázků' standardíí je uvedení citací, číselných dat a jednotek' od stl' 97 je text práce
zaměřen na wýsledlra léčby vlastního souboru.
Přeďožená habilitační práce je zpracoviína přehledně, rozčleněna do 6 zrákladních kapitol
s uvedením 319 liteÍárních odkazů' citované publikace jsou .ecentní a odpovídají danému
tématu.

Áktuálnost zvol€ného tématu, liteřární zázemí

V současné onkologii je otázka kombinované protinádorové léčebné stategie vléčbě
spinocelulrímích análních karcinomů vysoce aktuáIní především z hlediska zavádění modemích
technik radioterapie. Práce řeší l"ýznam a výsledky jednotliÚch možností radiotelapie. jak ie
přinesl histodck]ý vývoj'
Autolka se oliginánim způsobem v pra,ri zabývá řešením častého jevu na laďoterapeuticl.ých
placovištích. a to jsou pauzy v léčbě zářením, např' způsobené poruchami ozařovacích přístojů'
Především nabízí i ostatním ladiotelapeutům origináhí způsob individualizaci fiakcionačních
schémat při kompenzaci negativního vIiW plodloužení doby radioterapie.



v textu jsou lozvedeny také možnosti inovativních možností léčby tohoto onemocnění' tedy
vakcinací a imunotelapií či hypefiemií.
Text pŤáceje dop]něn bohatou diskuzí slo\Ílávající léěebné výsledky whodnocených souboru
autorlT pláce s rccentními zahraničními pracemi. Toto je dokumentováno \Tsol..ýu počtem
citovanÝch akfuálních DIací. ce]kem 319

Cíle práce' výsledky práce

Cílem práce byla analýza léčebných výsledků pacientů se spinocelulámim karcinomem anální
oblasti v závislosti na pouŽilých techikách radioterapie-
Dluhým cílem byla analýza moárých dalších prognostických faktoru a také vliv na výsledlry
vlivem přerušení v léčbě zářením'
Cíle práce jsou reálné a odpovídají tématu. Mají za úkol letlospel1i\alě lryhodnotit léčebné
aýsledky.
V závěrečné kapitole je plovedeno shmutí výsledků retrospeltir'ního zplacování, tedy
analytický rozboÍ s ohledem na léčebné qisledky a použitou tecbniku radiotelapie'
Dálejsou potwzeny vlily zrákladních prognostických faktorů na výsledky léčby' Na \"ýsledcích
pokočilých stadií nemoci se významně poďlí individualizace léěby.

Metodika' statistické zpracování

Metody statistiky jsou adekvátní' K statistickému \Thodnocení byly použity modemí a
profesionálÍí způsoby zpracoviíní uíivariační a multivariační (deskÍipti\'ní statisťka, Kaplan-
Meier křivky přežití' Coxova regresní analýza, Log-Íank test aj.). statisticky ryhodnocené
!ýsledky se vztahují k cílům pláce. Metodika je uvedena v dostatečné míře'

vyjádření k originalitě práce

Vyhodnocení originality práce bylo provedeno podle systému TURNTTIN Ustavem vědec\ích
iďormací 1' LF UK. Habilitační práce nelykazuje významnou podobnost se zdroji
sledovanými systémem TURNITIN ajde tedy z formáního hlediska o originální práci. Index
podobnostijsou 2olo.
Vyhodnocení zajistil předseda komise, prof. Karel odrážka.

Splnění cílů práce

V závěrečné kapitole je provedeno shmutí výsledků retrospektivního zp.acování, tedy
analytic\í rozbor s ohledem na léčebné qÍsledky a použitou tecbniku Íadioterapie.
Dáe jsou potvrzeny vlily zálJadních prognostických faktoru navýsledky léčby. Na výsledcích
pokočilých stadií nemoci se riýmamně podílí individualizace léěby'



Dotaz oponenta k obhajobě habilitační práce

1. Jaký Úznam v souvislosti s IMRT a VMAT tech!ťkou radioteÍapie budou mít ěasoýý faktor
v léčbě ionizujícím zátenim a radiobiologické modely s dalším lývojem radioterapie a
radiologie?

Závěr

Předložená habilitační pÍáce sh]nuje akluální téma léčby áoubných nádoru anální oblasti
kombinovanou léčebnou strategií' Na zíkladě provedení vlastních studií autolka po&Ťdila
zlepšení léčebných výsledků po kombinovarré aplikaci systémové protinádolové telapie a
nových modemích tecbnik ozďování. význařmou částí práce je řešení přerušení léčby
z hlediska zachovríní biologického efektu radioterapie.
Autorka se origináním způsobem v praxi zabývá řešením častého jer,u na radioterapeutick'ých
pracovištícb, a to jsou pauzy v Iéčbě zliřením a nabízí i ostatním ladioterapeutům originální
způsob individualizaci fiakcionačních schémat při kompenzaci negativního vli\u plodloužení
doby radioterapie.
výsledky v práci uvedených studií byly plezentoviíny na významrrých ontologiclcých
kongresech a publikovány v odborných periodikách s IF hodnocením'

Habilitační práce MUDř. Radky Lohynské, Ph.D' ,,optimalizace léčby análních
spinocelulárních karcinomů.. splňuje požadavky standadně kladené na habilitační pÍáce
v oboru Onkolosie.

Doporučuji práci v přeďožené foÍmě pňjmout k obhajobě a najejím zrikladě doporučuji udělit
titul docent Dro obor Ontolosie.

v
proí MUDI' Pavel Šlampa, CSc'y BÍ\ě dl]e 22. I.2022




