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Datum obhajoby: 22.5.2012 

Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil představením kandidáta prof. MUDr. J. Žižka, Ph.O.; který 
ohodnotil MUDr. M. Slaninu z pozice školitele. 
Následně MUDr. M. Slanina představil svoji prezentaci. MUDr. M. Slanina 
celou svou profesní dráhu strávil na pracovišti RDG kliniky FN HK a kromě 
své vědecké činnosti se v současnosti soustředí zejména na zobrazování 
v onkologii (UZ, PET/CT). 
Po jejím skončení přečetl svůj doporučující posudek oponent prof. MUDr. J. 
Vymazal, DSc. a následně pak Doc. MUDr. J. Ferda, Ph.O. 
Student zodpověděl následující dotazy: 



I. Účelem Ph.D. práce je především analýza vlastní vědecké práce a až na
druhém místě pak literární přehled problematiky ve smyslu aplikace
jednotlivých metod, diagnostiky a diferenciální diagnostiky. Jako jedno ze
stěžejních zjištění považuji skutečnost, že semiautomická metoda, která má
za úkol, na úkor větší časové náročnosti, zvážit výtěžnost vyšetření,
poskytla horší výsledky, než Metoda vizuální. Tento aspekt by měl auto
detailněji vysvětlit vd diskuzi, ne pouze konstatovat v závěru se stručným
komentářem. Doktorand by měl takový výsledek podrobit kritické analýze
s možnými příčinami, srovnáním s jinými obdobnými metodami měření a
komentářem k publikovaným údajům Ge semiautomatická metoda méně
závislá na zkušenosti hodnotícího? Existuje v literatuře obdobné srovnání a
dopadlo obdobným způsobem? Jaké jiné metody kvantitativního hodnocení
stenózy existují, jaké je jejich vzájemné srovnání ?.

2. V současné době existuje moderní nativní MRA technika, která je vhodná
právě pro pacienty s možným postižením renálních funkcí. Jde o techniku
NATIVE 3D TRUE FISP, která , ač dostupná jen na některých
pracovištích, by měla být v práci zmíněna a alespoň teoreticky srovnána
s aplikovanými metodami kontrastní MR angiografie. I s vědomím, že
v době vzniku práce nebyla tato technika dostupná ( a bohužel je z
finančních důvodů nedostupná na řadě pracovišť dosud), při obhajobě by 
měl doktorand okomentovat, e tato nová metoda existuje, pomalu se 
přesouvá do klinické praxe a srovnat její publikované výsledky se svojí
prací.

3. Jedním z klíčových bodů celé práce je velikost voxelu. Doktorand by měl
explicitně sdělit, zda uváděný voxel pro kontrastní MRA započítává
techniku „zero filled interpolation", která je u řady výrobců používána a
pokud ano, měl by tento přístup podrobit kritické analýze ve smyslu
skutečné velikosti voxelu.

4. U pacientů byla podána standardní dávka 10 ml Gadovist 1,0 bez ohledu na
hmotnost pacienta. Doktorand by měl v diskuzi vysvětlit a obhájit užití
jednotné dávky oproti obvyklejší dávce, závislé na hmotnosti pacienta.

5. Uvedené články in extenso jsou si velmi podobné, včetně názvu, textu i
sledu obrazové dokumentace. Ač jeden je publikován v češtině a v neumo.
Časopise a druhý v mezinárodním časopise s IF v angličtině, tento přístupu
není zcela optimální. Je sice možné vytvořit tzv. ,,spin off' článek pro
domácí čtenáře, nicméně sled a syntax obou článku, již kvůli dostupnému
abstraktu v AJ. by neměl být natolik podobný.

6. Jaké rozlišení dosahují současné nejmodernější CT přístroje ?
7. Blíží se již rozlišení DSA?
8. Jaká je radiační dávka u takového přístroje s použitím iterativní

rekonstrukce ve srovnání s běžnou DSA ?
Všechny tyto dotazy vznesl prof. MUDr. J. Vymazal .

9. Jaké je postavení MRA ve vztahu k CTA u neinvazivních zobrazování
renálních stenóz

10. S jakými tech. problémy MRA jste se setkal ve Vašem souboru
11. Zda má autor zkušenosti a jak se dívá na vyš. cévního zásobení ledviny u

nádorových onemocnění, lze stejnou metodu užít i u nich a nebo
doporučuje nějaké modifikace.
Všechny tyto otázky položil Doc. MUDr. J. Ferda, Ph.D.



12. Jaké jsou jiné epidemileogické příčiny stenóz renálních tepen
13. Jaký má význam sten otický proces na akcesorní renální tepně bez postižení

hlavní ledvinné tepny. 

Výsledek obhajoby: 

Tyto otázky položil prof. MUDr. P. Eliáš, CSc. 

V závěrečném hodnocení předseda OR prof. MUDr. A. Krajina, CSc. potvrdil, 
že kandidát zodpověděl všechny uvedené otázky a byl schopen obhájit 
výsledky své vědecké práce. 

V následné neveřejné části (které se zúčastnili pouze členové oborové rady a 
oponenti) byla práce MUDr. M. Slaniny jednohlasně přijata.

Prospěl 


