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Předloženou disertační práci tvoří 11 kapitol, které jsou zpracovány na 68 stranách. Součástí práce 

je také seznam použité literatury, 15 obrázků, 4 tabulky a 4 grafy.  Práce je rozdělena na část 

teoretickou a výzkumnou obsahující cíle studie, použitou metodiku, výsledky a diskuzi. Seznam 

použité literatury čítá 123 českých i zahraničních zdrojů. 

Zvolené téma je přínosné nejen pro oftalmologii, nýbrž i neurologii a neurochirurgii. Útlak 

optického chiasma může mít závažné a trvalé následky pro zrakové funkce. Časná diagnostika 

expanzivních procesů v této oblasti je důležitá a možnost předpovědět vývoj zrakových funkcí po 

operaci je žádoucí. Objektivní vyšetřovací metody jako zrakové evokované potenciály (VEP) a 

optická koherenční tomografie (OCT) by mohly s výhodou doplňovat subjektivní vyšetření 

zorného pole. Zejména v počátečních stádiích nemusí být bitemporální charakter defektu pro 

nezkušeného vyšetřujícího vždy jasně patrný. 

Zvolená metodika je adekvátní. Studovaný soubor sice není velký, zahrnuje jen 16 pacientů, 

nicméně s ohledem na sledovanou diagnózu je to pochopitelné. Statistické zpracování je přehledné 

a srozumitelné. Diskuze je věcná, rozebírá vlastní výsledky a srovnává je s poznatky dalších autorů. 

Závěrem jsou výsledky diskutovány s ohledem na stanovené cíle práce. Text je po pravopisné a 

stylistické stránce v pořádku.  

Výsledky této prospektivní studie potvrzují korelaci mezi stupněm útlaku chiasma a sledovanými 

parametry na OCT – tloušťkou vrstvy nervových vláken (RNFL) a gangliových buněk v oblasti 

makuly (GCL), stejně jako dynamiku těchto parametrů v pooperačním období. Je zajímavé, že přes 

provedenou dekompresní operaci úbytek ve vrstvě nervových vláken na sítnici po operaci 

pokračuje, zároveň však tento úbytek nebyl významným limitujícím faktorem pro zlepšení 

zrakových funkcí. Na rozdíl od OCT nebyl zjištěn vztah mezi stupněm útlaku chiasma a parametry 

VEP. Přínosem bylo vyšetření zrakových evokovaných potenciálů pouze u pacientů bez 

subjektivních potíží a s minimální kompresí chiasma, což je pro praxi jistě důležité, protože defekty 

na perimetru nemusí být včas zachyceny. Po dekompresi zrakové dráhy se zkrácení latence a nárůst 

amplitudy projevil jen u metody motion-VEP, využití této metody při diagnostice komprese 

chiasma opticum je zároveň velmi inovativní. Klasické pattern-VEP se při sledování pacientů příliš 

neosvědčily, pravděpodobně i v důsledku použití oddělené stimulace nazální a temporální poloviny 

zorného pole. Jako důležitý prognostický faktor pro vývoj zrakových funkcí po dekompresi se jeví 

zejména stupeň útlaku chiasma opticum dle magnetické rezonance. 

Závěry, k nimž autor dospěl, jsou pro klinickou praxi zajímavé a mohou být podkladem pro další 

výzkumnou práci autora. Velmi se mi líbí detailní popis anatomie zrakové dráhy a prostorových 



poměrů v oblasti chiasma, doplněný o skvělé obrázky. Publikační aktivita autora je velmi dobrá, 

zahrnuje devět prací v impaktovaných časopisech, u jedné z nich je dr. Póczoš prvním autorem.  

Připomínky k práci: Výsledky práce mohly být popsány detailněji a věnován jim v textu větší 

prostor, postrádám podrobnější výsledky korelačních analýz, které jsou zmíněny v textu. Rovněž 

diskuze mohla být obsáhlejší. 

Na autora mám tyto otázky:  

1) Jak si vysvětlujete progredující pokles tloušťky RNFL po dekompresní operaci? Může se 

jednat o důsledek ustupujícího edému nervových vláken? 

2) Doporučil byste na základě Vašich výsledku provádět před operací na OCT spíše analýzu 

GCL než RNFL?   

3) Jedná se o práci propojující dva obory. Kterou část výzkumu jste prováděl osobně? 

 

Závěrem konstatuji, že přes uvedené připomínky disertační práce MUDr. Pavla Póczoše 

splnila požadavky standardně kladené na disertační práci v daném oboru, a proto ji 

doporučuji k obhajobě podle §47 VŠ zákona 111/98 Sb.  
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