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Text posudku 

Dizertační práce MUDr. Radka Štichhauera je sepsána na 93 stranách včetně obsahu, úvodu i 

závěrečného přehledu související literatury. Práce je napsána spisovnou češtinou bez 

gramatických chyb, logicky členěna a je adekvátně doplněna grafy a tabulkami. Velmi 

sympatický je krátký úvod, který většinou bývá místem opisování učebnic anatomie, 

histologie, fyziologie a patologie zároveň. Dizertant se velmi účelně zaměřil pouze na 

připomenutí relevantních skutečností, aby si čtenář ujasnil důvody, které vedly k realizaci 

experimentální studie. Cíle a hypotézy jsou definovány přesně a smysluplně. Zejména ve 

spojení s finálním rozsahem experimentu se dají označit jako výjimečné s dopadem na 

klinickou praxi. 

Pokud bychom chtěli formálně něco na předložené práci vylepšit, je třeba se zmínit o 

metodické části. Není pochyb, že práce vznikala pod dostatečným dohledem etických regulí a 

institucí, velmi přesně je také popsán soubor experimentálních zvířat. Jednotlivé operační 

metody jsou srozumitelně vysvětleny a doloženy instruktivními fotografiemi. Rovněž 

hodnocení nálezů je nakonec možné do detailu v popisu nalézt, ale chybí zde jakási 

přehlednost. Tu by jistě podpořilo přehledné schéma nebo tabulka, zejména pak pro výpočet 

„indexů úspěšnosti“, které se ztrácí v hutném textu mnohdy přerušeném obrázky. Jedná se 



však spíše o připomínku než nějakou výtku a nijak to nesnižuje hodnotu práce, ve které byly 

dodrženy všechny atributy experimentu včetně vzorně stanovené kontrolní skupiny, u které 

byl vyloučen vliv zevních vlivů tím, že se jednalo vždy o druhý chámovod téhož zvířete. 

Obdobná situace je také v části věnované výsledkům experimentu. Zde jsou prezentovány 

velkou silou jednoznačné podklady pro jasný závěr práce, nicméně je třeba několikrát 

výsledky projít s návratem k metodické části, aby bylo možné se orientovat v jednotlivých 

výpočtech. Všemu dominuje „hypertabulka“ číslo 5, která mě nutí položit první dotaz 

dizertantovi: „Proč jsou u některých čísel (předpokládám zvířat) uvedeny výsledky pro 

levou i pravou stranu a u některého jen pro jednu z nich? A pokud nebylo možné odečíst 

výsledek pro obě strany, jak byl vypočítán „Index změn“?. Jinak je tato část opět důkazem 

rozsáhlosti studie a objemu odvedené práce, která spíše přesahuje běžný rámec dizertační 

práce. Ještě bych doplnil, že by bylo velmi efektní shrnout výsledky jednotlivých hodnocení 

vedle sebe, případně uvést tabulku se statistickou signifikancí místo např. grafu č. 3. Mnoho 

získaných výsledků bez uvedení jakési vzájemné významnosti mě vede ke druhé otázce: 

„Které hodnocení považuje dizertant za nejzásadnější?“ V závěru se například vůbec 

nezmiňuje o výsledku měření průtoku a nejlepší metodu definuje na základě morfologických 

– histopatologických nálezů a času operace a jednoduchosti preparace.  

V závěru posudku bych se rád zmínil o velmi dobře vedené diskuzi k tématu. Je netradičně 

členěna na kapitoly podle jednotlivých oblastí problematiky a přináší to skvělou přehlednost a 

pro práci je velkým oživením. Mohu tedy položit poslední otázky na dizertanta: „Jestli byl ve 

své odborné praxi svědkem iatrogenního přetětí chámovodu u operace tříselné kýly u 

chlapce a jestli jsou pro něj výsledky této práce jasným doporučením metody volby 

v případě nutnosti reanastomózy chámovodu.“ 

Celkově je celá práce velmi zajímavá a dokládá, že dizertant ovládá jednotlivé kroky 

systematické experimentální práce, umí pracovat s odbornou literaturou a provázat její 

evidenci s vlastními výsledky, umí sestavit odborný text a je podle mne připraven k dalšímu 

akademickému růstu směrem k dalším vysokoškolským titulům. Práce má navíc velký dopad 

do klinické praxe dětského chirurga. Logicky je tedy možné konstatovat, že předložená 

dizertační práce splňuje požadavky kladené na dizertaci standardně požadované 

v oboru chirurgie. Student jí prokázal své tvůrčí schopnosti a vědecké kvality a dle § 47 

VŠ zákona 111/1998 Sb. doporučuji k obhajobě a udělení titulu Ph.D.  

 

V Brně dne 22. 11. 2018 

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. 


