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Práce MUDr. Němcové je zaměřena na širší oblast rizikových faktorů, diagnostiky, moderní 
léčby a kontroly efektu takové léčby u pacientů trpících syndromem diabetické nohy a/nebo 
Charcotovou osteoarthropatií. Téma práce je z klinického i výzkumného hlediska velmi významné 
(dáno zejména závažným dopady tohoto onemocnění na morbiditu i mortalitu pacientů) a vzhledem 
k zaměření práce na často velmi inovativní postupy a metody i vysoce aktuální.  

Předložená práce má obvyklou a odpovídající strukturu a předkládá řadu vlastních výsledků, z nichž 
celkem 2 práce byly publikované v impaktovaných časopisech (1x zahraniční, 1x český impaktovaný 
časopis), kdy MUDr. Němcová je první autorkou u obou těchto prací. Ostatní výsledky zahrnuté do 
disertační práce byly prezentovány formou posterových nebo ústních sdělení na odborných 
konferencích tuzemských i zahraničních (publikovaných ve sbornících). Je však důležité zmínit, že 
MUDr. Němcová je dále spoluautorkou dalších 4 prací publikovaných v časopisech s impakt faktorem, 
které se obecnějšího tématu disertační práce také široce dotýkají. Teoretická část je zpracována na 21 
stranách (doplněna 3 obrázky), které poskytují základní úvod do současného stavu poznání v dané 
oblasti a uvádí rovněž potřebný teoretický základ diagnosticko-terapeutických postupů, které jsou 
následně předmětem výzkumného zájmu MUDr. Němcové. V teoretické části uchazečka jasně 
demonstruje široký klinický přehled v celé šíři studované problematiky, což je dokumentováno i 
početnými citacemi světové literatury zahraničních i tuzemských autorů. 

Cíle práce jsou jasně popsané a zřetelně definované, rozdělené 1) na problematiku buněčné 
terapie jinak neřešitelné ischemie při syndromu diabetické nohy a 2) na využití nové metody 
(ultrasonometrie patní kosti) v diagnostice Charcotovy osteoarthropatie a 3) na asociaci 
kardiovaskulárních rizikových faktorů s rizikem vysoké amputace u syndromu diabetické nohy. 
Jednotlivé cíle odkazují jasně na provedené studie a prezentované výsledky.  

Metodická část shrnuta na 4 stránkách zpracovává přístupy uplatněné v jednotlivých studiích. I 
tato sekce poskytne čtenáři základní informace o metodách, jejich principu a využití, pro nezasvěcenou 
osobu by tato pasáž pravděpodobně byla obtížněji uchopitelná. Více detailů jsem postrádal v části 
věnované MR spektroskopii a fyzické zátěži – podrobnější popis zátěžového protokolu (intenzita a její 
individuální stanovení, trvání, dosažený výkon, atd…) by umožnil hlouběji pochopit danou studii a 
interpretovat výsledky. V následující části (Výsledky) je přehledně uvedeno shrnutí jednotlivých prací 
a výsledků, včetně uvedení základních tezí studie, dosažených hlavních výsledků a shrnutí příslušné 
části stručnější diskuzí se závěry. Tato část je vhodně doplněna o grafy a tabulky shrnující nejdůležitější 
data, základní charakteristiky daných skupin pacientů, hypotézy a metody jsou uvedeny slovně a spíše 
stručně. U jednotlivých studií by mohly být uvedeny detailnější údaje o souboru pacientů, jejich 
antropometrické a další klinicky relevantní informace, inkluzní a vylučovací kritéria apod…. Rovněž 
diskuze u jednotlivých studií je spíše repeticí pozorovaných dat, nežli širší syntézou a detailním 
vysvětlení k čemu daná studie dospěla a jaký způsobem přispěla k rozšíření stávajícího poznání v širším 
kontextu publikované literatury. Není také uvedeno statické zpracování, jaké testy byly použity, power 



analýza apod. Obsahově je však tato část na velmi dobré úrovni, objem prezentovaných dat je rozsáhlý 
a svědčí o odborné způsobilosti, píli a pracovním nasazení uchazečky.  

Závěrem práce je opatřena souhrnnou diskuzí strukturovanou dle základní struktury cílů studie. 
Seznam použité literatury je obsáhlý a aktuální a svědčí o tom, že autorka je v této oblasti velmi dobře 
erudována. Přílohou práce jsou plné texty publikací a dalších výstupů zpracovaných v dizertační práci. 

 Práce je pečlivě zpracována, graficky působí dobrým dojmem, psána čtivým stylem, spisovným 
jazykem. Téma práce je vysoce aktuální, významné a mezinárodně kompetitivní, zejména s ohledem 
na počet pacientů s diabetes mellitus trpících syndromem diabetické nohy nebo Charcotovou 
osteoarthropatií. Autorka dokládá vynikající přehled v dané problematice a prokazuje schopnost 
samostatně vědecky pracovat, na základě literatury formulovat relevantní hypotézy, které následně 
dokáže úspěšně otestovat v klinické studii s využitím často inovativních terapeutických či 
diagnostických metod.  

Autorka v dizertační práci uvádí řadu důležitých poznatků, které lze považovat za nové a přispívající k 
posunu poznání v daném oboru. Zároveň tyto práce představují základ a příslib pro další vědeckou 
práci autorky. 

Celkově autorka v práci jednoznačně prokázala, že je schopna samostatné kvalitní vědecké práce 
v celé její šíři a je schopna získané výsledky interpretovat v kontextu současného poznání. Lze 
očekávat další vědecký rozvoj uchazečky a další rozvíjení této problematiky. Proto práci doporučuji 
k obhajobě a doporučuji udělení titulu „Ph.D.“ za jménem. 

 

Otázky k obhajobě: 

• Studie č.1: Jaký byl protokol fyzické zátěže u pacientů v průběhu MR spektroskopie a jakým 
způsobem byla stanovena intenzita a trvání zátěže (individualizovaná preskripce ?).  

• Studie č.2: Parametry byl porovnány mezi léčenou neléčenou končetinou, je možné využít 
v takovémto typu studie hodnocení oproti „kontrolní-placebo“ léčbě, např. porovnání léčené 
versus podání fyziologického roztoku nebo preparátu cíleně ochuzeném o živé buňky?  

• Studie č.3: Jak by autorka vysvětlila paralelní nález zvýšení faktoru inhibujícího tvorbu cév 
(endostatin) a zlepšení TcPO2 

• Studie č.5: Jak by autorka vysvětlila lepší hodnoty lipidogramu i krevního tlaku u skupiny 
zemřelých oproti přeživším?  

•  
  

 

 

V Buenos Aires dne 25.1.2020      Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 




