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 Slovní hodnocení: 

Předložená diplomová práce popisuje exploraci projevů změn tepové frekvence v BOLD fMRI datech. 

Jelikož BOLD signál obsahuje kromě signálu neuronálního původu také velkou míru šumu, je 

popisování souvislostí mezi projevy změn tepové frekvence a samotnými BOLD fMRI daty velmi 

užitečné. Studentka v teoretické části práce v souladu se zadáním srozumitelně popisuje princip 

akvizice MRI a fMRI signálu, princip předzpracování a analýzy fMRI dat, ale také se věnuje popisu 

fyziologie variability tepové frekvence a jejími projevy v hemodynamice mozku. Popisuje také použité 

parametry variability tepové frekvence, které následně použila v praktické části práce. V této části 

práce studentka využila poskytnutá data o vývoji tepové frekvence a pomocí popsaných parametrů a 

postupů vytvořila koreláty. Ty následně použila v obecném lineárním modelu aplikovaném na fMRI 

data a statisticky vyhodnotila míru projevu parametrů ve skupině subjektů. Kromě parametrů 

samotných hodnotila studentka navíc efekt časového posunu parametrů a normalizace parametrů. 

Výsledky přehledně prezentovala tabulkou, parametrickými mapami a slovním popisem. Na závěr 

výsledky dostatečně diskutovala, popsané výsledky jsou v souladu s literaturou. Odbornou úroveň 

práce hodnotím velmi pozitivně, studentka až na pár výjimek používá odpovídající terminologii 

(Například při popisu modality je vhodnější termín „magnetoencefalografie“ než 

„magnetoencefalograf“). Interpretaci výsledků a jejich diskuzi hodnotím velmi pozitivně, v práci 

studentka smysluplně argumentuje. Po formální stránce práce obsahuje některé chyby, které občas 

narušují její srozumitelnost. Například hodnotím jako matoucí některé překlepy, vypadnutá slova, 

nevhodně použité spojky, občasný krkolomný slovosled, míchání slovesných časů a vyjadřování se o 

provedené analýze v budoucím čase a to, že Kapitola 1 i její podkapitola 1.3 mají stejný název. U 

několika odstavců také chybí citace. 

Studentka kompletně splnila požadavky zadání. Vyskytující se chyby jsou spíše formálního než 

odborného charakteru a proto hodnotím práci stupněm A 90 b. 



 
 
 
 
 Otázky k obhajobě: 

 
Otázka 1 

V kapitole 1.3 píšete, že oproti strukturálním skenům, které se zaměřují na vysoké prostorové rozlišení 

a přesné zmapování morfologie mozku, mají fMRI skeny prostorové rozlišení nižší v řádech jednotek 

milimetru. Jaké je běžné prostorové rozlišení strukturálních skenů? 

 

Otázka 2 

Na straně 17 píšete, že „tepová frekvence je záporně korelovaná s BOLD signálem v časovém úseku 

od 6 do 12 sekund a pozitivně korelovaná v úseku od 30 do 42 sekund.“ Vzhledem k jaké události se 

vztahují zmíněné časy 6 až 12 sekund a 20 až 42 sekund? 

 

Otázka 3 

Co na str. 24 je myšleno pojmem „získání lepších výsledků“ ve statistické analýze? Jde o 

signifikantnější výsledky, lepší potlačení šumové složky, či menší navázání nechtěné variability 

užitečné části signálu? 

 

Otázka 4 

Byly významné míry uplatnění RMSSD parametrů v těch oblastech mozku, kde je bylo možno 

očekávat? Například v oblastech poblíž velkých cév? 

 

Otázka 5 

Zmiňujete, že hladinu významnosti p<0,001 jste zvolila kvůli očekávání, že pozorované efekty budou 

slabé. Přesto bych se rád zeptal, zda byl některý z pozorovaných efektů parametrů HRV v BOLD 

fMRI datech natolik robustní, že jeho skupinová parametrická mapa obsahovala signifikantní voxely i 

po korekci na mnohonásobné testování? 
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