
 

Syllabus praktik z radiologie a nukleární medicíny pro 

zimní semestr 2018/19 

 
Praktika budou zaměřená na rozbory kazuistik. Předpokládá se, že studenti budou mít 

problematiku dopředu nastudovanou podle syllabu. Znalosti budou průběžně prověřovány 

formou kvízů. Podmínkou získání letního i zimního zápočtu je úspěšné absolvování testu. 

Zkouška se skládá ze dvou teoretických otázek (jedna z radiologie a jedna z nukleární 

medicíny) a praktického hodnocení snímku. Je přípustná jedna absence za semestr. 

 

1. Úvodní praktika - zobrazovací metody, exkurze po pracovištích 

 

2. Akutní onemocnění hrudních orgánů 

a. Pneumonie 

b. Intersticiální plicní edém 

c. Alveolární plicní edém 

d. Embolie do plicnice 

e. Pneumotorax 

f. Fluidothorax 

 

3. Chronická onemocnění hrudních orgánů  

a. Intersticiální plicní fibróza 

b. Cystická fibróza 

c. Sarkoidóza 

d. Tuberkulóza 

e. Karcinom plic 

f. Lymfom 

 

4. Onemocnění ledvin a močových cest  

a. Nefrolitiáza 

b. Hydronefróza 

c. Renální karcinom 

d. Uroteliální karcinom 

e. Cystická onemocnění ledvin 

f. Transplantovaná ledvina 

 

5. Akutní onemocnění mozku 

a. Epidurální hematom 

b. Subdurální hematom 

c. Subarachnoidální krvácení 

d. Intracerebrální krvácení 

e. Ischémie mozku 

f. Epileptický záchvat 

 

 

 

 

 



6. Chronická onemocnění mozku  

a. Poruchy vývoje mozku 

b. Roztroušená skleróza 

c. hydrocefalus 

d. intraaxiální nádory 

e. extraaxiální nádory 

f. neurodegenerativní onemocněni 

 

7. Traumata  

a. Poranění skeletu 

b. Poranění kloubů 

c. Transverzální míšní léze 

d. Polytrauma (poranění mozku, plic, břišních a pánevních orgánů) 

e. Zápočtový test 

 

 

 

 

Praktika probíhají v posluchárně Kliniky zobrazovacích metod, FN Lochotín, 

vchod C,  4. patro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Přednosta Kliniky zobrazovacích metod 

 

 

 

 

V Plzni dne 21.9.2018 



Syllabus for practical excercises in Radiology and Nuclear 

Medicine for winter semester 2018/19 

 
Practical excercises will be focused on analysis of case studies. It is assumed that the students 

will study the topics forward according to the syllabus. Knowledge will be continuously 

checked through quizzes. The condition of obtaining the summer and winter credit is 

successful passing the test. The exam consists of two theoretical questions (one of radiology 

and one of nuclear medicine) and a practical assessment of the image. One absence per 

semester is acceptable. 

 

1. Introduction - imaging methods, workplaces excursion 

 

2. Acute diseases of the thoracic organs 

a. Pneumonia 

b. Interstitial pulmonary edema 

c. Alveolar pulmonary edema 

d. Pulmonary embolism 

e. Pneumotorax 

f. Fluidothorax 

 

3. Chronic diseases of the thoracic organs 

a. Interstitial lung fibrosis 

b. Cystic fibrosis 

c. Sarcoidosis 

d. Tuberculosis 

e. Lung carcinoma 

f. Lymphoma 

 

4. Renal and urinary disorders 

a. Nephrolithiasis 

b. Hydronephrosis 

c. Renal carcinoma 

d. Urothelial carcinoma 

e. Cystic kidney disease 

f. Transplanted kidney 

 

5. Acute brain diseases 

a. Epidural hematoma 

b. Subdural hematoma 

c. Subarachnoid bleeding 

d. Intracerebral bleeding 

e. Ischemia of the brain 

f. Epileptic seizure 

 

6. Chronic brain diseases 

a. Brain development disorders 

b. Multiple sclerosis 

c. hydrocephalus 

d. Intra-axial tumors 

e. Extraaxial tumors 

f. Neurodegenerative disease 



7. Trauma 

a. Skeletal injury 

b. Joint injuries 

c. Transverse spinal lesion 

d. Polytrauma (including brain, lung, abdominal and pelvic organ injury) 

e. Credit test 

 

 

 

 

 

 

Practical exercises take place at  The Department of Imaging Methods, Faculty Hospital 

Lochotín, entrance C, IV. Floor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

                                                            Head of The Department of Imaging Methods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilsen, 21 th September 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syllabus přednášek z radiologie a nukleární medicíny 

 IV. ročník – všeobecný směr 

Zimní semestr 2018/2019 
 

1. přednáška:  Úvod do radiologie – radiobiologie, principy zobrazení,  

1.10.2018 radiofarmaka (Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.) 

Historie oboru, vznik a využití záření X, interakce záření X s hmotou, 

ochrana před ionizujícím zářením, konstrukce skiagrafického přístroje, 

základy zobrazení pomocí skiagrafie a skiaskopie, kontrastní látky, 

základní principy výpočetní tomografie. 

 

2.   přednáška: Magnetická rezonance – principy a hlavní indikace 

15.10.2018 (Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.) 

Jev nukleární magnetické rezonance, spin, precesní pohyb, Larmorova 

frekvence, příčná a podélná relaxace, relaxační časy, zobrazovací 

sekvence, sekvence spinového echa, inversion recovery, T2 vážení, T1 

vážení, protonová denzita, difuzní vážení, susceptibilita, kontrastní 

látky, konstrukce přístroje. Indikace magnetické rezonance – zobrazení 

mozku, zobrazení muskuloskeletálního systému, zobrazení páteře, 

zobrazení orgánů dutiny břišní a pánve. 

    

3. přednáška:  Neuroradiologie I – vrozená, perinatální, metabolická,  

29.10.2018 degenerativní a zánětlivá onemocnění mozku 

(Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.) 

Holoprozencefalie, Dandyův-Walkerův komplex, poruchy vývoje 

kalózního tělesa, schizencefalie, fakomatózy, perinatální hypoxemicko-

ischemické poškození mozku, základní metabolická onemocnění 

mozku, mozková atrofie, hydrocefalus, absces mozku, záněty 

mozkových obalů, virové encefalitidy, roztroušená skleróza. 

 

4. přednáška:  Neuroradiologie II – poranění mozku, cévní mozkové příhody,  

12.11.2018            nádorová onemocnění mozku (Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.)  

Epidurální krvácení, subdurální krvácení, kontuze mozková, difuzní 

axonální poranění, subarachnoidální krvácení, endovaskulární léčba 

subarachnoidálního krvácení, intracerebrální a intravaskulární krvácení, 

mozková ischemie, perfuzní CT, difuzní zobrazení, endovaskulární 

léčba mozkové ischémie, trombóza splavů, nízkostupňové a 

vysokostupňové gliové nádory, oligodendrogliom, mozkové lymfomy, 

sekundární nádory mozku, nádory meningeální, funkční zobrazení u 

nádorů mozku, diferenciální diagnostika expanzivních procesů mozku. 

 

5. přednáška:  Neuroradiologie III – onemocnění páteře a míchy 

26.11.2018 (Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.) 

 Prosté snímky páteře, perimyelografie, CT páteře, MRI páteře, 

intramedulární, extramedulární, intradulární a extradulární patologické 

procesy kanálu páteřního, poranění páteře v radiologickém obraze, 

známky nestabilního poranění páteře, indikace zobrazovacích metod při 

poranění páteře, degenerativní změny meziobratlové ploténky, výhřez 

ploténky, osteochondróza, spondylolistéza, ankylozující spondylitida, 

spondylodiscitita, nádorové postižení kostěné páteře, nádorové 

postižení míchy. 

 



 

6.   přednáška: Zobrazovací metody v onkologii  

10.12.2018 (Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD. / Doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD.) 

Základní projevy nádorových onemocnění v zobrazovacích metodách, 

screening nádorových onemocnění, mamografický screening, biopsie 

pod kontrolou zobrazovacích metod, staging nádorových onemocnění 

pomocí TNM, funkční zobrazování nádorů, perfuze nádorů, 

mikrostruktura, hodnocení odpovědi na léčbu, terapie nádorů metodami 

intervenční radiologie. 

 

7.   přednáška: Onemocnění urogenitálního traktu  

7.1.2019  (Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc./Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.)  

Vrozené vývojové vady ledviny a močových cest, urolitiáza, 

ureteropelvický reflux, obstruktivní uropatie, záněty ledvin, nádory 

vývodných cest močových, nádory močového měchýře, karcinom 

prostaty, karcinom penisu, nádory varlete, endometrióza, nádory 

vaječníků, karcinom děložního hrdla, karcinom děložního těla. 

 

 

 

 

 

Přednášky probíhají v aule, FN Lochotín (-2 p.) v 16.00 - 17.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Přednosta Kliniky zobrazovacích metod 

 

 

 

 

 

V Plzni 21.9.2018 



List of lectures on Diagnostic Imaging - IV. year – General Medicine 

Winter Semester 2017/2018 
 

1st lecture:   The introduction to Radiology – Radiobiology, 
8.10. 2018 principles of Imaging (Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.) 

History of the subject. The development and the use of  X–rays. The 

interaction of X-rays and matter. The construction of fluorographic 

device.The essentials of fluorography and fluoroscopy. Radiation 

protection. Contrast materials.The principles of computed tomography. 

  

2nd lecture:  Magnetic resonance imaging – principles and main indications 
22.10.2018                 (Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.) 

Nuclear magnetic resonance, the spin, precession, Larmor´s frequency, 

longitudinal and transvers relaxation, relaxation times, imaging 

sequences, the sequences – spin echo, inversion recovery, T2 and T1 

weighted images, proton density, diffusion weighted imaging. 

Susceptibility. The construction of device. Contrast  agents .The 

indications of MRI – imaging of the brain,musculoskeletal system, 

spine and inner organs of abdomen and pelvis. 

 

3rd lecture:   Neuroradiology I – the inborn, metabolic, degenerative and 
5.11.2018  inflammatory diseases of brain 

(Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.) 
Holoprozencephaly, Dandy-Walker complex, developmental disorders 

of corpus callosum, Schizencephaly, Phacomathoses, Perinatal hypoxic- 

ischaemic disorders of brain, Basic metabolic diseases of the brain, 

Brain atrophy, Hydrocephalus, Brain abscess, The inflammation of 

meninges, Viral encephalitis, Multiple sclerosis. 

 

4th lecture:   Neuroradiology II  -  brain injury, vascular brain diseases,  
19.11.2018   brain tumors (Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.) 

Epidural haemorrhage, Subdural bleeding, Brain contusion, Diffuse 

axonal injury, Subarachnoidal bleeding, Endovascular therapy of 

subarachnoidal bleeding, Intracerebral and intraventricular bleeding, 

Brain ischaemia, Perfusion CT, Diffusion weighted imaging, 

Endovascular Therapy of brain ischaemia, Thrombosis of venous 

sinuses, Low-grade and high-grade glial tumors, Oligodendroglioma, 

Brain lymhomas, Secondary brain tumors, Meningeal tumors, 

Functional imaging of brain tumors, Diferential diagnosis of brain 

expansive processes. 

 

5th lecture:  Neuroradiology III – the diseases of the spine and spinal cord 
3. 12. 2018  (Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.) 

Plain X-ray images of vertebral column, CT of vertebral column, MRI 

of vertebral column, Degenerative changes of vertebral column – 

osteochondrosis, Intervertebral discs hernias, Spondylolisthesis, 

Imaging of spinal injuries, the indications, The instable injuries of 

vertebral columm.Ankylosing spondylitis, Spondylodiscitis, The tumors 

of vertebral columm – intramedullary, extramedullary intradural and 

extradural expansions of spine, Spinal cord tumors. 

 

 



 

6th lecture:   Diagnostic imaging in oncology 
17.12.2018   (Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD. / doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD.) 

Basic features of tumorous diseases in diagnostic imaging.Screening of 

tumorous diseases, Mammography screening, Guided biopsy, TNM 

staging of tumors, Functional imaging of tumors, Perfusion of tumors, 

Microstructure, The evolution of therapeutic response, Interventional 

therapy of tumors. 

 

 

 

 

 

. 

 

    

 

 

The lectures take place at Faculty Hospital Lochotín – in Aula – 2 minus floor on 

Mondays (Weeks B) – 12.30 – 14.10 pm 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

                                                            Head of The Department of Imaging Methods 

 

 

 

Pilsen, 21 th September 2018 


