
Oponentský posudek disertační práce 
"Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování na vysokých 

polích" 
Autor práce: ing.Radim Kořínek 

Oponent: MUDr.Andrea Šprláková- Puková, Ph.D. 

Disertační práce je zaměřena na využití Dixonových technik pro odlišení tkání s podílem tuku a vody 

při vyšetření ve vysokých MR polích. 

Práce je zpracována obvyklým způsobem a členěna úvodní teoretickou část, která se nejprve zabývá 

tukovou tkání a jejím spektrem v MR zobrazení, dále velmi podrobně mapuje jednotlivé užívané 

techniky pro zobrazení tukové tkáně . 

Dále je součástí práce kapitola věnovaná Dixonovým technikám a vlastnímu cíli -tedy 

sekvenci,která tyto techniky využívá. 

Disertační práce obsahuje 28 obrázků, 5 tabulek . 

Citovaná literatura obsahuje 174 položek s dostatečným zastoupením recentní literatury. 

].Aktuálnost práce 
Rozvoj MR zobrazování a jeho praktické využití je v současné době jeden z nejvýraznějších z pohledu 

radiodiagnostiky. Práce zabývající se touto metodikou, byť prozatím při vyšetření na experimentálních 

strojích, je přínosem v MR zobrazování jako takovém. Zejména pokud přihlédneme k tomu, že 

v současné době se již běžně v diagnostice využívají stroje o síle 3T, kde je nehomogenita pole 
rovněž poměrně závažným problémem, i když ne v takové míře jako u polí vyšších, a kde se vyšetření 

s požadavkem suprese či naopak zvýraznění tukové tkáně či vody velmi často vyskytuje. 

Vybrané téma považuji za vysoce aktuální a potřebné. 

2. Vykazuje práce původní přínosné části ? 
Ve vlastní výzkumné části se doktorand vychází z Dixonových technik, které detailně popisuje 

v předcházející kapitole. V prací velmi detailně popisuje jednotlivé kroky, které velmi pěkně 

dokumentuje i grafy a jednotlivými obrazy, které tak umožnují postupně sledovat dílčí výsledky 

práce. Ve výsledcích pak teoretický základ využívá prakticky při měření fantomů a následně i při 

získávání obrazů mozku potkana. Pomocí grafického zpracování usnadnuje přehlednost mezi 

teoretickou a vypočítanou tukovou frakcí. V tabulkách pak shrnuje poměr signál- šum v oblasti tuku 

a vody při změně šířky pásma, ETL a FTSED faktoru. Výsledky tak lze logicky za sebou sledovat. 

Jednotlivé kroky ve výzkumné části na sebe navazují, závěrečná obrazová dokumentace jednoznačně 

dokladuje výsledky práce a praktické využití použitých algoritmů odlišení signálu tuku a vody. 

Diskuze není nikterak rozsáhlá, přesto na dvou a půl stránce poměrně jasně shrnuje princip použité 

techniky měření a podrobně se snaží vysvětlit problematiku zobrazení navržené sekvence na 9,4 T 

MR přístroji, včetně nutnosti triggeringu se srdeční frekvencí a dechovou aktivitou a artefakty, které 

mohou při vyšetření vzniknout. Dále srovnává tuto techniku zobrazení s technikami jinými a 

vyzdvihuje zejménajejí čas měření, během kterého jsou dosaženy poměrně kvalitní obrazy 

s požadovanou separací tkáně tuku a vody. 
Práce tedy vykazuje prvky původní, originální myšlenky, ověřené praktickým měřením. 




