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TEXT POSUDKU 

Disertační práce čítá celkem 83 stran včetně citací, 9 tabulek a 36 obrázků. Vlastní 
práce je rozčleněna do kapitol zahrnujících teoretický úvod včetně popisu možností 
vyšetřování myokardu pomocí magnetické rezonance (MR) a výpočetní tomografie 
(CT). V další části jsou formulovány cíle, metodika a výsledky vlastního výzkumu. 
Vlastní členění jednotlivých kapitol potom odpovídá publikacím, které se zabývaly 
touto problematikou a doktorand je jejich prvním autorem. Diskuze je společná, na 
závěr je uvedena literatura. Zásadní kapitoly jsou přehledně členěny na řadu 
podkapitol. 

I. Aktuálnost zvoleného tématu práce 

Téma hodnocení tkáňové charakteristiky myokardu pomocí neinvazivních metod 
(jako například MR nebo CT) je v současné době velmi aktuální. Správné 
zhodnocení myokardu může v některých případech nahradit endomyokardiální 
biopsii (myokarditidy).  U ischemické choroby srdeční zase lépe umožňuje 
odhadnou zlepšení kinetiky myokardu po revaskularizaci (hodnocení viability). 
Dnes je za referenční metodu považována MR, která má však řadu limitací 
(dostupnost, nelze provést u všech pacientů). Autor se zabývá hodnocením tkáňové 
charakteristiky pomocí CT a srovnává je s referenční metodou MR. Téma 
disertační práce lze tedy jistě považovat za aktuální a přínosné. 

II. Metodika zpracování 

Užité pracovní metody (včetně statistické analýzy výsledků) byly adekvátně 
zvoleny i aplikovány, což poukazuje na dobrou orientaci v problematice. Spis je po 
formální stránce uspokojivě zpracován a je provázen přehlednou dokumentací s 
grafy i tabulkami. Jsou zde naprosto zanedbatelné formální nedostatky ve smyslu 
nečetných překlepů. Za jediný mírně vážnější nedostatek bych považoval pouze 
absenci samostatného přehledu zkratek použitých v textu, které jsou sice v textu 
vysvětleny, ale vzhledem k rozsahu textu by byl vhodný. Také by možná mohla 
být více v úvodu rozvedena metodika tkáňového hodnocení, které je předmětem 
práce. 

III. Výsledky disertační práce 

Práce přinesla některé prioritní výsledky, které byly následně publikovány 
v časopisech s „impact“ faktorem.  V první práci autor srovnávali autoři MR srdce 
a CT srdce zaměřené na hodnocení tkáňové charakteristiky a našli dobrou 
specificitu CT (100%) při nižší senzitivitě (50%). Limitací této práce bylo malé 
množství pacientů. V druhé práci srovnávali autoři hodnocení tkáňové 
charakteristiky myokardu srdce u pacientů s CT provedeným z jiné indikace a 



referenční metodou MR. Výsledky zde byli podobné; při hodnocení podle 
segmentů senzitivita CT ve srovnání s MR 54% a specificita 98%. Nevýhodou 
bylo, že mezi vyšetřeními byl delší časový odstup a skupina byla heterogenní. 

IV. Splnění cíle disertační práce 

Hodnocená disertační práce jednoznačně splnila stanovené cíle a dokresluje tímto 
odborné schopnosti autora. 

IV. Přínos práce pro společenskou praxi a další rozvoj vědy 

Obě publikované práce naznačují, že za určitých podmínek lze pomocí CT 
hodnotit tkáňovou charakteristiku myokardu, a tak v některých případech nahradit 
vyšetření pomocí MR. To by mohlo vést ke zlepšení péče o pacienty se srdečním 
onemocněním (zánětlivou kardiomyopatií, ischemickou chorobou srdeční). 
Výsledky práce podporují aktuální trendy v péči o tyto pacienty. 

V. Otázky 

1. V první práci srovnávající MR srdce a CT srdce bylo relativně málo pacientů, 
což je pochopitelné. Plánuje rozšíření tohoto souboru? 

2. Vyšetření pomocí CT bylo v druhé práci prováděno pomocí různých protokolů a 
akvizice dat pro srdce měla různé zpožděním vzhledem k podání kontrastní látky. 
Mělo toto pro hodnocení význam? Jak byste si na základě vlastních zkušeností 
představoval optimální protokol k vyšetření tkáňové charakteristiky myokardu 
pomocí CT? 

3. Obě publikace ukazují vynikající specificitu nálezu u CT při relativně nízké 
senzitivitě. Myslíte, že pokud v klinické praxi nalezneme pozdní postkontrastní 
sycení při CT, tak není potřeba z této indikace provádět MR? 

VI. Závěr 

Student prokázal dostatečné vědecko-výzkumné tvůrčí schopnosti a práce splňuje 
požadavky kladené na disertaci v daném oboru. Na základě výše uvedeného 
doporučuji disertační práci MUDr. Vladimíra Černého“ VÝPOČETNÍ 
TOMOGRAFIE V TKÁŇOVÉ CHARAKTERISTICE MYOKARDU“ k obhajobě 
a po úspěšné obhajobě doporučuji udělení titulu Ph.D. ve smyslu § 47 Zákona o 
vysokých školách č. 111/98 Sb. 

 

doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.    V Praze 11.2.2020 

II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK 


