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Předložená dizertační práce se zabývá úzce definovanou skupinou nemocných s rozštěpovou vadou, 

kteří byli operování a dispenzarizováni v rámci centra pro tato onemocnění při FN Královské 

Vinohrady. Pacienti s touto vadou trpí celou řadou obtíží, jako následků rozštěpu a proto léčba musí 

být komplexní. Nezanedbatelnou u součástí péče o tyto pacienty je systematická otologická péče, 

která má za cíl včasné odhalení a předcházení ušních onemocnění, která mohou vznikat jako následek 

dysfunkce Eustachovy trubice (sekretorická otitida, adezivně- retrakční změny a chronický středoušní 

zánět s cholesteatomem).  

V obecné části a úvodu autor velmi přehledně osvětluje problematiku rozštěpových vad s důrazem na 

ušní problematiku, která je velmi srozumitelně podána i pro čtenáře, který se nezabývá otologií či 

středoušní chirurgií. 

Cíle předložené práce jsou doktorandem jednoznačně definovány: zjistit zda existuje nějaký vztah 

mezi načasováním a typem provedeného korektivního výkonu v oblasti patra (faryngofixace) a 

vznikem adhezivních změn ve středouší.  

Velikost souboru je, i v rámci světového písemnictví, nadstandardní, bylo vyšetřeno celkem 180 

pacientů (359 uší). Zvolená metodika, statistické zpracování dat a forma prezentace výsledků je na 

velmi dobré úrovni. Grafická úroveň tabulek a grafů je standardní, odpovídající nárokům na dizertační 

práci. 

Diskuze je vedena přehledně, fundovaně a prokazuje hlubokou znalost dané problematiky. Srovnání 

vlastních výsledků s literárními údaji prokazuje v určitých aspektech ojedinělost posuzované práce. 

I když výsledky práce jednoznačně neprokazují souvislost mezi typem a načasováním výkonu a 

rozvojem otologických následků tubární dysfunkce, lze konstatovat, že práce posunuje úroveň 

poznání v péči o pacienty s rozštěpovou vadou. Tento fakt byl reflektován i publikací v časopise s IF. 

V této práci MUDr. Otruba zhodnotil své dlouholeté zkušenosti v péči o pacienty s rozštěpovou 

vadou. Byl dlouholetým vedoucím otologické skupiny v rámci rozštěpového centra FNKV a drtivou 

většinu těchto nemocných sám operoval. Jím navržený systém dispenzarizace a preventivních kontrol 

jistě pomohl předejít řadě otologických komplikací u pacientů s rozštěpem. 

Závěrem si dovolím konstatovat, že v rámci České republiky není mnoho odborníků s takovou erudicí 

a znalostmi této problematiky.  

Na základě uvedených faktů se domnívám, že dizertační práce splňuje kriteria stanovená v paragrafu 

72 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. A proto ji doporučuji k obhajobě pro udělení vědecké 

hodnosti Ph.D.  
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