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 V Praze dne 10.12.2018 

Oponentský posudek disertační práce: 

MUDr. Radek Štichhauer: Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního 

poškození chámovodu v experimentu 

Zvolené téma disertační práce odpovídá doktorskému studijnímu programu Chirurgie. 

Předností  předložené disertační práce je klasická experimentální studie na laboratorních 

zvířatech. MUDr. Štichhauer v experimentu provedl a vzájemně porovnal různé chirurgické 

techniky reparace poškozeného chámovodu. Experimentální studie je čistě a přehledně 

provedená, metody vyhodnocení výsledků jsou objektivní a výsledky jsou statisticky 

zpracovány. Kladně je nutné zhodnotit zejména fakt, že MUDr. Štichhauer experiment osobně 

odpracoval a naplnil tak podstatu svého chirurgického studijního oboru.                

            

 Naopak chirurgickou přímočarost postrádám ve formálním zpracování disertační práce. 

Práce obsahuje rozsáhlé teoretické pasáže, které uvádějí knižní informace. Toto široké pojetí 

není chybné, ale nadměrná popisnost okrajových témat snižuje přehlednost celé práce a snižuje 

dojem z dobře provedené experimentální části. Po technické stránce je vhodné formou errata 

doplnit ojediněle chybějící zdroje u některých převzatých schémat a metod.    
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Novými modifikacemi operačních technik MUDr. Štichhauer přiblížil experimentální 

techniky reálnému použití v klinické praxi. Jednoznačným doporučením nejlepší metody pro 

ošetření poraněného chámovodu splnila předložená studie navržený cíl disertace.                                                                                                          

Závěr: Disertační práci je možné postoupit k ústní obhajobě před komisí Lékařské fakulty 

v Hradci Králové.         

 

Dotazy oponenta:                                                                                                                                     

1/  Jak vysvětlujete rozdílné výsledky při použití vstřebatelných a nevstřebatelných vláken ve 

Vašem experimentu a ve studiích publikovaných jinými autory?                                                   

2/  V práci doporučujete použití lupových brýlí při operaci poraněného chámovodu. Použití 

těchto brýlí je na některých pracovištích standardem pro všechny operace novorozenců a 

kojenců.  Jaká je praxe na Vašem pracovišti?  Prosím vyjádřete se k doporučení používat lupové 

brýle jako prevenci poranění chámovodu při operaci kýly v raném dětském věku.   

 

prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. 

                                                   


