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Oponentský posudek disertační práce MUDr. Davida Šilhána na téma:  
Změny na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci 
 
Předložená práce popisuje vývoj a validaci MR vizuálních škál k semi-kvantifikaci stupně atrofie u 
Alzheimerovy nemoci. Její téma je aktuální, zajímavé a má potenciální využití v klinické praxi. 
Výzkumné práce Dr. Šilhána na sebe logicky navazují a zabývají se jednoznačně definovanou částí dané 
problematiky v souladu s tématem. Cíle prací jsou dobře stanoveny, hypotézy vycházejí z kvalitního 
literárního přehledu a použití metodických prostředků včetně statistiky je dostatečně zdůvodněno.  
 
Výsledky z tematického okruhu dizertační práce byly publikovány v celkem čtyřech originálních článcích 
(všechny s prvoautorstvím Dr. Šilhána) v časopisech s IF 0.29 – 4.58. Dr. Šilhán je navíc autorem dalšího 
článku s odlišnou tématikou. 
Vlastní disertační práce má celkem 56 stran bez příloh a je dobře organizovaná a členěná. V úvodu 
autor stručně popisuje současný pohled na diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci, zejména se 
zaměřením na zobrazovací biomarkery. Jedinou drobnou výtkou je citace starší literatury – např. 
v kapitolách o amyloidové a tau PET mozku, což jsou dynamicky se rozvíjející metody, je nejnovější 
citace z roku 2016. V další části autor představuje možnosti vizuálního hodnocení strukturálních změn 
CNS a detailně popisuje současné vizuální škály pro hodnocení atrofie na MR mozku. Poslední část 
úvodu je věnována popisu abnormit u Alzheimerovy nemoci detekovatelných pomocí pokročilých MR 
metod jako resting-state funkční MR nebo arterial-spin labeling.  
Experimentální část je rozdělena do 5ti kapitol, které postupně popisují cíle, metodiku, výsledky, závěry 
a souhrn pro všechny práce.  
První studie se týká vývoje a validace škály posuzující parietální atrofický skór (PAS) u kognitivně 
normálních starších dobrovolníků. Druhá studie zkoumá vliv zkušenosti hodnotitele na spolehlivost 
hodnocení PAS skóre. Třetí studie porovnává PAS skóre u pacientů s Alzheimerovou nemocí s pozdním 
začátkem a zdravých kontrol. Ve čtvrté studii je vyvinuta škála Hippocampo-horn percentage (Hip-hop) 
a je zkoumána přesnost této i PAS škály v diagnostice Alzheimerovy nemoci s časným a pozdním 
začátkem. Hlavními výsledky výzkumné činnosti Dr.Šilhána jsou dvě MR vizuální škály s dobrou intra-
rater a inter-rater shodou, které jsou použitelné v klinické praxi. Největší přínos vidím v Hip-hop škále, 
která při cut-off skóre 60% má senzitivitu i specificitu přes 80% pro diagnózu Alzheimerovy nemoci 
s pozdním začátkem. 
Celkově hodnotím dizertační práci kladně. Zejména se mi líbí, že se všechny práce týkají jednoho 
tématu, které autor postupně systematicky zkoumá. 
 
Předložená disertační práce prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé vědecké práci a 
splňuje požadavky kladené standardně v oboru neurologie. Doporučuji udělení titulu Ph.D. podle § 
47 VŠ zákona 111/98 Sb.  
 
K práci mám dvě otázky:  
 
1. Vyvinuté vizuální škály, které mají být jednoduchou pomůckou pro klinické hodnocení atrofie jsou 
validovány na MPRAGE obrazech s vysokým rozlišením (0.85 – 1.2 mm3 izotropní voxel), které často 



 

nejsou součástí rutinních klinických MR protokolů. Budou PAS a Hip-hop škály fungovat i na rutinních 
koronárních T1-vážených obrazech s tloušťkou řezu 4-5 mm? 
 
2. Při dostupnosti MPRAGE obrazů s vysokým rozlišením by bylo zajímavé zjistit korelaci skórů 
vyvinutých škál s objemy hodnocených struktur získaných automatickou segmentací. Prováděli jste 
tyto analýzy? 
Stejně tak jsem v žádné Vaší studii nezaznamenal analýzu vztahu zobrazovacích parametrů k 
výsledkům kognitivních testů. Analyzoval jste asociace mezi vizuálními MR skóry a výsledky 
kognitivního testování? Případně, jaké jsou výsledky na téma korelací vizuálních škál a stupně 
kognitivní poruchy v publikované literatuře?  
 
 
V Praze dne 10.6.2022  
Doc. MUDr. Petr Dušek Ph.D.  
Neurologická klinika VFN a 1.LFUK 


