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Cílem diplomové práce byla problematika mezenchymálních zhoubných nádorů děložního 

těla a význam adjuvantní radioterapie vzhledem k přežití pacientek a prevenci 

lokoregionálních recidiv těchto tumorů.  

Diplomová práce o rozsahu 56 stran je přehledně rozčleněna do jednotlivých kapitol a 

podkapitol. Po úvodu, který charakterizuje tyto poměrně vzácné nádory a zejména cíl celé 

diplomové práce, následuje velmi přehledná klasifikace těchto nádorů, jak histopatologická, 

tak klinická, ke které se vtahují i prognostické faktory. Autorka zde přehledně popisuje kromě 

symptomatologie a diagnostiky i možnosti terapie. Jednotlivým terapeutickým metodám pak 

správně přiřazuje jejich místo a význam v algoritmu léčby. Do textu velmi vhodně zařazuje 

výsledky posledních  významných mezinárodních prací, kterých je v literatuře velmi málo a 

které je třeba náročně vyhledávat. S tímto problémem se autorka velmi dobře vyrovnala.  

Metodika práce a materiál představují vlastní zpracovaný soubor a cíle vlastního zkoumání. 

V závěru pak shrnují výsledky vlastní práce a jejich zdůvodnění. 

Autorka musela projít více než 450 chorobopisů pacientek s diagnózou maligního nádoru 

děložního těla, které byly léčeny na Radioterapeutické a onkologické klinice 3. LF UK a 

FNKV v letech 1993-1997 a 2003-2006. Z tohoto množství musela vyhledat pacientky 

s mesenchymovými nádory děložního těla, kterých bylo 19, což odpovídá procentu výskytu 

tohoto onemocnění popisovaného v literatuře. Tento soubor pak důkladně zpracovala a 

vyhodnotila včetně přehledného grafického znázornění a tabelárního uspořádání. 



Práce je doplněna přehlednými grafy a tabulkami, jasnými závěry, výpisem z použité 

literatury a přílohami.  

 

Závěr :  

Diplomová práce je velmi kvalitní, jak po stránce obsahové tak grafické. Autorka pracovala 

velmi profesionálně, prokázala velmi dobré schopnosti práce s počítačem, schopnost 

vyhledávání v literatuře, schopnost statistického zpracovávání výsledků a schopnost kvalitní 

grafické úpravy. Velkého ocenění zaslouží zejména schopnost zpracování velkého množství 

materiálu a zejména dobrá orientace v něm. Z celé práce vyplývá i jednoznačný zájem 

autorky o onkologickou problematiku. Podle mého názoru se jedná o  velmi kvalitní 

diplomovou práci.  

 

V Praze dne 31.5.2010                                          MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. 
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