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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) prováděné pomocí komerčních klinických zařízení 
(tomografů magnetické rezonance) je jednou z nejvýrazněji zastoupených aplikací jevu jaderné magnetické 
rezonance. Na ni navazující spektroskopie MR pak umožňuje sledovat zastoupení jednotlivých metabolitů ve 
sledovaných tkáních. 

Diplomová práce P. Šedivého je zaměřena na spektroskopii 31P NMR svalové tkáně pacientů trpících 
diabetes mellitus 1. typu v porovnání se zdravými dobrovolníky, a to jednak v klidu a jednak při fyzické 
zátěži. Práce na diplomovém úkolu se uskutečnila na tomografu magnetické rezonance v Institutu klinické a 
experimentální medicíny v Praze. Při řešení zadaného úkolu bylo nutné, aby se P. Šedivý průběžně věnoval 
poměrně různorodým činnostem: technickým otázkám "experimentu" (úkoly spojené se zprovozněním a 
s optimálním využitím ergometru, softwarové vyhodnocení dat kvantifikujících vykonanou práci), 
samostatnému vyšetřování osob pomocí spektroskopie MR, vypracování návrhů protokolů pro vyšetřování 
při fyzické zátěži, jejich ověření a výběr, a v neposlední řadě bylo nutné zvládnout analýzu změřených 
spekter (jichž bylo pro jedno zátěžové vyšetření několik set).

Bc. P. Šedivému se podařilo získat kvalitní data pro poměrně rozsáhlou skupinu nemocných a 
srovnatelnou skupinu dobrovolníků, přitom skupiny byly sestaveny tak, že se středními hodnotami ani 
standardními odchylkami důležitých parametrů (věk, BMI) od sebe příliš nelišily. Výsledky získané pro obě 
skupiny byly vzájemně porovnány a také bylo provedeno srovnání s několika obdobnými publikovanými 
výsledky jiných autorů. Výsledky potvrzují užitečnost spektroskopických metod 31P MR v dané oblasti.

Během řešení diplomové práce Bc. Petr Šedivý postupoval samostatně a iniciativně, projevil hluboké 
pochopení pro zadané téma, schopnost systematické a pravidelné práce a spolehlivě zvládl výše uvedenou 
škálu činností.

Závěrem konstatuji, že Bc. Petr Šedivý prokázal ve vysoké míře iniciativu, samostatnost,
zodpovědnost a odborné znalosti potřebné ke zvládnutí zadaného úkolu. Považuji jeho diplomovou práci  za 
vynikající a doporučuji k obhajobě.
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