
Oponentský posudok 
 

 

 

na habilitačnú prácu „Lícní nerv, anatomie, patologie, léčba, ktorú predkladá MUDr. Petr 

Vachata PhD., MBA, lekár Neurochirurgickej kliniky Univerzity J:E. Purkyně a Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem v študijnom odbore chirurgia. 

 

 

 

 

Téma habilitačnej práve 

 

Téma habilitačnej práce je aktuálna. Porucha funkcie tvárového nervu predstavuje 

závažný medicínsky, ale aj sociálny problém. Porucha inervácie svalov tváre výrazne znižuje 

kvalitu života pacienta. Patologické zmeny tvárového nervu vyžadujú rýchlu diagnostiku 

a následnú liečbu. Pre zdarný priebeh liečby je vhodný multidisciplinárny prístup. Táto práca 

svojim obsahom a rozsahom poskytuje základnú orientáciu v problematike patológii 

tvárového nervu pre odborníkov zúčastňujúcich sa na diagnostike a liečbe.  

 

 

Všeobecná charakteristika habilitačnej práce 

 

Habilitačná práca je spracovaná formou monografie, kde MUDr. Vachata, PhD, MBA 

je hlavným autorom spolu s prof. MUDr. Samešom, CSc. Na monografii sa ďalej podieľalo 

24 autorov. MUDr. Vachata, PhD, MBA je v tejto monografii autorom a spoluautorom 17 

kapitol.  

Habilitačná práca je napísaná na 381 stranách, rozčlenená do 29 kapitol, ktoré sa ďalej 

triedia pomocou desatinného systému. Súčasťou práce je zoznam použitých skratiek 

a register. Zoznam použitej literatúry je uvedený na záver každej kapitoly. Text je doplnený 

233 obrázkami a 19 tabuľkami. 

 

 

Cieľ práce 

 

Cieľom monografie bolo poskytnúť komplexný prehľad problematiky týkajúcej sa 

tvárového nervu, počnúc anatómiou, fyziológiou, diagnostikou, možnosťou liečby až po 

špecifické patológie postihujúce /či ohrozujúce/ tvárový nerv v celom jeho rozsahu. To sa 

autorom v tejto monografii podarilo. Monografia sa môže stať základným literárnym zdrojom 

pre začínajúcich ale aj skúsených odborníkov zaoberajúcich sa  patológiami tvárového nervu. 

 

 

Po zhodnotení práce sa vyjadrujem k následným bodom: 

 

 

a/ aktuálnosť zvolenej témy 

Zvolená téma je vysoko aktuálna. Indikácia a načasovanie chirurgického výkonu u pacientov 

s patológiou n. facialis je stále diskutovanou témou. Problém je nielen medicínsky, ale aj 

ekonomický a sociálny.  

 



b/ či práca spĺňa stanovené ciele 

Práca spĺňa stanovené ciele. 

 

c/ prínos práce pre ďalší rozvoj vedného odboru 

Autor v práci vystihol problematiku patológií tvárového nervu. Nastoľuje diagnosticko-

terapeutický algoritmus vhodný pre pacientov s poškodením tvárového nervu. Prínosom tejto 

práce je jej komplexný pohľad na patológie tvarového nervu a možnosti liečby zo strany 

jednotlivých odborníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predložená práca spĺňa kritériá habilitačnej práce ako podklad pre habilitačné 

konanie a po jej obhájení odporúčam udeliť vedecko-pedagogickú hodnosť 

 

docent 

 

v študijnom odbore chirurgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 11.8.2019.    doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., mim.prof. 

       prednosta 
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