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Posudek na disertační práci 

Ing. Marina Ronzhina: Study of Electrophysiological Function of the Heart in 
Experimental Cardiology 

Předložená práce je sepsána v angličtině a je velmi obsáhlá, celkem má 165 stran. Cíle 
práce jsou jasně definovány, jedná se o popis a automatickou detekci ischemických změn 

vyvolaných opakovaným zastavením perfuze u izolovaného srdce. V práci jsou 
vyhodnocovány změřená data z experimentů na králičích srdcích, měření probíhaly na 
Masarykově Universitě Brno, doktorandka se účastnila měření. Byly použity tři měřící 

protokoly, umožňující vyhodnotit kromě vlivu ischémie i vliv srdeční hypertrofie a vliv 
napěťově citlivého barviva di-4-ANEPPS. 

Práce je dělena do pěti kapitol, původní přínos doktorandky je v kapitole 3 až 5. 
V kapitole 3 je popsáno měření, umístění elektrod a jsou popsány parametry, které budou 
použity pro detekci změn a stanovení ischémie. Doktorandka uvažuje rotaci elektrod a velké 
množství parametrů analyzovaných z naměřených dat. Tato důkladnost ale přináší určitou 
nepřehlednost řešené problematiky. Kapitola 4 je dělena na tři části, rozebírající vliv 
opakované ischémie vyvolané zastavením perfůze, vliv srdeční hypertrofie a vliv napěťově 

citlivého barviva. Za důležitý výsledek první části pokládám obr. 33, kde je rozebrána časová 
následnost změn vyvolaných ischémií. Za další důležité výsledky pokládám závěry, že 

ischemické změny jsou vratné a jejich projev je při opakovaném zastavení perfůze zpožděný. 
Rozbor vlivu srdeční hypertrofie a napěťově citlivého barviva na uvažované parametry 
považuji také za důležité. Postrádám zde ale přehledné shrnutí výsledků -optimální počet a 
polohu elektrod, redukovaný soubor parametrů. Pátá kapitola je věnována automatické detekci 
ischemických tepů. Jsou použity různé metody pro redukci počtu proměnných a pomocí cross 
validace je vyhodnocována sensitivita a specificita výsledného souboru proměnných. 

Celkové zhodnocení: Práce je velmi rozsáhlá, doktorandka prokázala dobré znalosti a 

schopnosti z oblasti zpracování, vyhodnocení dat a výběru důležitých parametrů a dosáhla 
vytyčeného cíle automatické detekce ischemických tepů. Na druhé straně, vzhledem k velkému 
počtu uvažovaných parametrů, měřených signálů a různých vlivů je předložená práce poměrně 

nepřehledná. Schází jasné závěry k jednotlivým kapitolám. Dosažené výsledky automatické 
detekce ischemických tepů jsou pěkné, osobně ale považuji za důležitější výsledky popisující 
fyziologické změny, časový průběh změn a jejich srovnání s publikovanými klinickými 
poznatky. Tyto výsledky mohou být základem pro další publikace, které mohou mít i klinický 
přínos. 

Dílčí poznámky: 

Význam parametrů doktorandka hodnotí pomocí AUCROC. Je toto vyhodnocení 
vhodné pokud dochází k časovému vývoji signálů a proč je y měřítko obr. 27, 28 v rozsahu 
<0,1>? 




