
 
Oponentský posudek na disertační práci 

 

 Využití neinvazivních zobrazovacích metod pro přesné hodnocení velikosti 
srdečních síní a predikci fibrotizace jejich stěn u nemocných s fibrilací síní 

 
Autor disertační práce: Ing. Zdeňka Fingrová 

Školitel práce: Doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. 

Obor: Zobrazovací metody 

 

 

1. Všeobecná charakteristika 

Práce se zabývá optimalizací indikačních kritérií pro katetrizační ablaci u 

fibrilace síní a to na základě studia přesnosti stanovení rozměrů levé síně a přítomnosti 

patologické tkáně v její stěně. Práce je tak vysoce aktuální, neboť znalost výsledné 

úspěšnosti odhadu účinnosti terapie a případných faktorů ovlivňujících úspěšnost 

odhadu může v klinické praxi zlepšit interpretaci zobrazovacích diagnostických metod 

stanovení objemu a rozměrů levé síně. 

Formálně má práce klasickou formu disertace se všemi základními náležitostmi. 

Disertační práce je rozdělena standardně do základních oddílů: 1. Abstraktu v českém i 

anglickém jazyce. 2. Seznamu použitých zkratek. 3. Obecného úvodu, zabývajícího se 

problematikou jednak fibrilace síní, její epidemiologií, klasifikací, patofyziologií a 

rizikovými faktory vedoucími k jejímu vzniku. Dále pak rozebírá základní postupy a 

úspěšnost katetrizační ablace jakožto nefarmakologické metody léčby fibrilace síní, a 

konečně i metody zobrazení levé síně před katetrizační ablací.   4. Cílů disertační práce 

včetně formulace výchozích hypotéz. 5. Metodických přístupů k řešení vytýčených cílů 

(klasicky rozdělené na Soubor pacientů, Postupů pořizování dat a Statistickou analýzu 

získaných dat). 6. Výsledků (dokumentovaných jak tabulkami, grafy i ukázkou zobrazení 

obou srdečních síní elektroanatomickými mapami). 7. Diskuze rozdělené na jednotlivé 

oblasti výzkumu podle zadaných cílů. 8. Závěru a limitací práce.  9. Přehledu literárních 

odkazů. 10. Příloh (včetně jejich seznamu). 



2. Hodnocení práce 

Práce potvrzuje dobrou orientaci autorky v dané problematice, má přehledné 

uspořádání a objemově i časově rozsáhlý přehled literatury (celkem 112 literárních 

odkazů) od klasických publikací z 90.let XX.století až po práce zcela recentní. Použitá 

metodika práce je plně relevantní, výsledky jsou bezesporu zajímavé a mohou mít 

bezprostřední praktický význam. Práce je svou tématikou, jak již bylo zmíněno, také 

velmi aktuální.  

Po formální stránce nemám k práci žádné zásadní připomínky, problematika je 

dobře uvedena, cíl práce koncizně formulován, metodika je dobře, i když ne zcela 

srozumitelně vysvětlena, výsledky práce jsou kvalitně tabulkově i graficky 

dokumentovány. Diskuze je přes svoji stručnost věcná, nepředpojatá a zabývá se jen 

opravdu podstatnými otázkami. Rovněž přehled limitací práce je zpracován velmi 

zodpovědně a věcně. Mám jen dvě drobné formální výhrady: 

1. Abstrakt obsahuje pouze úvod do problematiky a zcela opomíjí vlastní práci 

disertantky, tedy alespoň metodiku a stručný přehled výsledků. 

2. Je správnější uvádět cíle práce a hypotézy v logickém a tedy opačném 

pořadí: základem je vždy vědecká hypotéza a teprve potom se uvádějí cíle 

práce, s jejichž pomocí má být daná hypotéza potvrzena nebo vyvrácena. 

Po věcné a obsahové stránce nemám žádných zásadních připomínek. Mám 

pouze následující dotaz: 

• Není zcela výjimečné, že se v důsledku ablačních výkonů vyskytnou u pacientů 

transientní neurologické příznaky v důsledku mikroembolizací do mozku. Jak časté 

byly podobné případy ve sledovaném souboru a zda se autorka nezamýšlela nad 

otázkou, zda by bylo možné odhadnout také zvýšené riziko takových příhod? 

 

Závěr: 

Disertační práce plně prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé vědecké 

práci, doporučuji proto v případě úspěšné obhajoby udělení titulu „PhD“ za jménem. 

 

 

V Praze dne 28.8.2019     Prof.MUDr.Otomar Kittnar,Csc. 


