
 

 

Oponentský posudek doktorské disertační práce MUDr. Zdeňka Bělobrádka, LF v Hradci 

Králově, UK, Radiologická klinika FNHK (školitel prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc, Radiologická 

klinika FNHK), téma „Využití prenatálního MR v diagnostice rozštěpových vad obličeje“. 

 

Posudek předkládá doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D, Radiologická klinika 1.LF-UK a VFN 

Praha 2. 

 

Oponentský posudek jsem vypracovala na základě žádosti děkana LF v Hradci Králové prof. MUDr. 

RNDr. Miroslava Červinky, CSc. ze dne 26. 6. 2013 a byly mi předloženy následující materiály: 

svázaná disertační práce a autoreferát. 

Disertační práce je napsána v českém jazyce, souhrn je napsán v českém a anglickém jazyce.  

Práce byla dodána v pevné vazbě, v rozsahu 59 stran, vlastní text pak je v rozsahu 52 stran, dále 

obsahuje citovanou literaturu, souhrn v českém a anglickém jazyce. Autoreferát obsahuje mimo 

stručné vysvětlení výzkumné práce doktoranda, seznam jeho publikací.   

Členění vlastní disertační práce je standardní. Úvod, cíl práce, metodika, výsledky, diskuze a závěr. 

Po formální stránce je práce plně vyhovující, na začátku je uveden seznam zkratek, což usnadňuje 

orientaci v textu. V textu je jen několik zcela marginálních překlepů. Dvě věci bych vytkla: není 

pod obrázkem vždy uvedena popiska, někdy je rozdělena či je celá na druhé straně, což snižuje 

přehlednost předkládané práce. Dále chybí grafického zpracování výsledků hodnocení MR nálezů.  

 

Úvod nás obecně seznamuje s danou problematikou, vymezuje jednotlivé metodiky, předkládá 

jejich historický vývoj i nejnovější trendy v ultrazvukové diagnostice a zobrazení magnetickou 

rezonancí. Je přínosné, že autor uvádí u obou metodik jak jejich přínos pro danou problematiku, tak 

jejich limitace. Pozitivně hodnotím ilustrativní zobrazení v úvodu kapitoly, jak k jednotlivým 

zobrazovacím metodikám, tak k vlastní dg. 

1. LF UK a VFN 
Radiodiagnostiská klinika 



Obsáhle je zpracována podkapitola týkající se fyziologického vývoje jednotlivých struktur, včetně 

ilustrativních obrázků a prenatální zobrazování na MR včetně podrobného popisu užívaných 

sekvencí s uvedením jejich limitací v dané problematice.  

Cíl práce byl jasně definován. Je prospěšné, že se autor snažil maximálně dohledat verifikace 

nálezů, a že vyřadil případy, kde se toto nezdařilo. Na jeho práci je zajímavé porovnání interpretační 

shody mezi třemi hodnotiteli.  

Metodika byla popsána jak z hlediska magnetické rezonance, tak i ultrazvukového vyšetření, 

podrobně byl charakterizován soubor pacientů. Hodnotím její zpracování kladně. 

Soubor pacientů je postačující (23 pacientů s rozštěpovou vadou), důležité bylo z hlediska 

porovnání nálezů doplnění skupiny o MR nálezy bez rozštěpové vady v celkovém počtu 40 

probandů. Těchto 40 MR vyšetření bylo nezávisle hodnoceno 3 radiology, nálezy byly rozděleny do 

3 kategorií (rozštěp rtu, alveolárního výběžku, patra), hodnotilo se, zda je jednostranný nebo 

oboustranný, či nepřítomný. Radiolog dále určil míru jistoty dané dg (jistá, suspektní, nejistá) a 

zaznamenal, kterou rovinu zobrazení by určil jako nejpřínosnější. Statistické zpracování souboru je 

vhodně zvoleno.  

Doktorand prokázal vysokou odbornou úroveň, kdy většina jím provedených diagnóz se shodovala 

s finální postnatální diagnózou (v 87 %). Tři případy, kde nebyla dosažena shoda, doktorand 

diskutuje a zamýšlí se nad diagnostikou (ve dvou případech bylo vyšetření degradováno četnými 

pohybovými artefakty). Při porovnání výsledků nálezů u třech radiologů byla nalezena nejvyšší 

shoda při stanovení postižení alveolárního oblouku (94 %), jen minimální rozdíl u rozštěpu rtu 

(shoda v 90 %) a patra (shoda v 86 %).  

Diskuse je dostatečně obsáhlá, zaobírá se všemi aspekty prezentované studie, přehled citované 

literatury je dostatečný.  

Na závěr doktorand uvádí i praktické dopady studie, poukazuje na výhody MR z hlediska zpřesnění 

ultrazvukové diagnózy, uchování dat a možnost jejich druhého čtení a především zdůrazňuje úzkou 

spolupráci při zobrazování. Diagnózu optimálně stanovuje radiolog společně se sonografistou a MR 

by měla být provedena v těsné návaznosti na UZ. Se závěry předkládané práce nelze nesouhlasit, má 

význam pro klinickou praxi. Lze tudíž potvrdit, že disertační práce splnila sledovaný cíl.  

 

Oponent má na autora dotaz, zda se v souboru vyskytovaly doprovodné anomálie, když ano tak 

jaké.  

 

 



 

 

Závěr 

Práce je kvalitní, je nejen pěkně zpracovaná, ale má i klinický přínos. Doktorand prokázal 

v předkládané disertační práci jednoznačné předpoklady k samostatné tvořivé vědecké práci. 

Doporučuji komisi tuto práci p řijmout a udělit uchazeči titul Ph.D. 

 

 

 

Praha, 22. 7. 2012     doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. 

 


