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Habilitační práce je přehledně členěna na část úvodní teoretickou a soubor publikovaných 

prací. V jednotlivých publikacích jsou stanoveny cíle práce, jasné a konkrétní hypotézy, na 

které je zřetelně zodpovězeno v diskusi prací. 

V teoretickém úvodu jsou popsány základní pojmy, patofyziologie mimojícnového refluxu, 

rozdíly mezi refluxní nemocí jícnu a patologickým mimojícnovým refluxem, příznaky, 

diagnostika a léčba mimojícnového refluxu. Jsou uvedeny recentní znalosti stran 

mimojícnového refluxu. 

Habilitační práce čítá 168 stran včetně bohaté literatury, obrázků a tabulek. 

Teoretický úvod k tématu a především soubor publikovaných prací demonstrují vědeckou a 

publikační vyzrálost as. Karola Zeleníka. Autor pracuje výborně s literaturou, používá vhodné 

metody a postupy, kvalitně zpracovává jednotlivé výsledky a předkládá přehlednou a 

kritickou diskusi.  

Pozitiva práce: 

- Téma práce je aktuální, přináší nové významné vědecké poznatky.

- Jedná se o velmi kvalitní soubor publikovaných prací s novými vědeckými poznatky a

publikačními výstupy: hlavní autor monografie, autor kapitol ve dvou monografiích,

publikace v časopisech s IF (10, z toho 5 první autor), publikace v recenzovaných

časopisech (16, z toho 9 první autor).

- Velmi dobrý vědecký a český jazyk (ač autor je slovenské národnosti).

- Přehledné řazení textu celé habilitační práce.

Negativa práce: 

- Tab. 2.4 jsou drobné překlepy a v poděkování jsou chyby ve shodě přísudku

s podmětem.

- V závěru spisu by bylo vhodné uvést doporučení v diagnostice a léčbě

mimojícnového refluxu pro běžnou ambulantní ORL praxi a perspektivy rozvoje dané

problematiky



Dotazy: 

1. Jaké je doporučení autora k diagnostice a léčbě pro běžnou ambulantní ORL praxi?

2. Jaké autor očekává či doporučuje perspektivy rozvoje problematiky mimojícnového

refluxu?

Závěr: Práce as. MUDr. Karola Zeleníka, Ph.D. splňuje požadavky na habilitační práci, 

doporučuji práci přijmout v předložené formě a na jejím základě doporučuji udělit titul 

docent pro obor otorinolaryngologie. 
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