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Formální kritéria hodnocení 

Předložená dizertační práce představuje soubor vlastních prací autorky doplněný 

přehledným a srozumitelným úvodem a přehledem použitých metod. Úvodní a metodická část 

je nicméně i přes svou přehlednost a čtivost až příliš krátká, zabírá pouhých necelých 19 stran, 

podle mého názoru si tuto část autorka dostatečně neodpracovala. Zejména kriticky vnímám 

nedostatečné zpracování literárního přehledu, východisek dizertační práce a kritického 

rozboru buněčné léčby u syndromu diabetické nohy, která ačkoliv je hlavním tématem 

dizertační práce, je zpracována velmi stručně na pouhých dvou stranách, což hraničí 

s nedostačným zpracováním základního tématu práce. 

Cíle práce jsou srozumitelně sepsány a definovány, hypotézy jsou formulovány na 

jiném místě přímo u popisu jednotlivých studií a rovněž jsou definovány jasně a smysluplně. 

Metodika je zejména u buněčné terapie sepsána nedostatečně. Prezentace studií, na kterých se 

autorka dizertační práce podílela (je jich celkem pět ve třech oblastech), jsou uvedené v druhé 

části vlastního textu práce, jsou dostatečně graficky a tabelárně dokumentovány. Rozsah 

vlastního textu dizertační práce je 36 stran, na které navazují přílohy (publikované originální 

práce v plném rozsahu a sborníková abstrakta představující publikační činnost autorky ve 

vztahu k tématu práce). Práce dále obsahuje seznam použitých zkratek, je podpořena 126 

citacemi, z nichž 100 je starších než pět let. Dizertační práce je sepsána srozumitelně, 

neobsahuje překlepy a jazykové chyby, formální kompozice je správná, obsahově - jak je již 

výše uvedeno - je práce přes složitou zkoumanou problematiku až příliš stručná.  

V příloze uvedené publikace jsou tvořeny dvěma původními články ve vědeckém 

časopisu s IF (jeden zahraniční, jeden tuzemský), kde je autorka dizertační práce zároveň 

první autorkou publikace. Dalších šest prací ve vztahu k tématu práce, kde je autorka 

dizertační práce spoluautorkou originálních prací publikovaných až na jeden v zahraničních 

impaktovaných časopisech, ke škodě autorky přiloženo není. Dále je přiložen jeden článek 

v českém časopise bez IF, kde je autorka práce první autorkou, zbývajících 12 příloh tvoří 

sborníková konferenční abstrakta. 



  

Hodnocení vlastní práce autora 

 Práce je zaměřena na několik oblastí související s diagnostikou a léčbou kritické 

končetinové ischémie a diabetickou nohou. 

 

Autorka prováděla výzkum ve třech tématických oblastech: 

1)  Terapeutická vaskulogeneze pomocí autologních buněk byla zkoumána ve 3 studiích, 

jejichž cílem bylo posoudit možnosti hodnocení efektu buněčné terapie na tkáňovou ischemii 

a mikrocirkulaci pomocí MR spektroskopie (studie 1) a perfúzní scintigrafie lýtkových svalů 

(studie 2) v porovnání se standardním měřením TcPO2 a dále posoudit význam změn 

sérových hladin antiangiogenního faktoru endostatinu k hodnocení efektu revaskularizace po 

buněčné terapii (studie 3). 

2)  Kostní nemoc u Charcotovy osteoartropatie byla analyzována v jedné studii zaměřené na 

posouzení senzitivity a specificity kvantitativní ultrasonometrie patní kosti v časné  

diagnostice Charcotovy osteoartropatie ve srovnání se standardní denzitometrií páteře  

a kyčle (studie 4). 

 3)  Kardiovaskulární onemocnění u syndromu diabetické nohy; cílem studie bylo 

retrospektivní posouzení dlouhodobé asociace kardiovaskulárních onemocnění a rizikových 

faktorů s vysokými amputacemi u pacientů se syndromem diabetické nohy (studie 5). 

 

Dosažené výsledky 

Pro přehled vybírám významnější a zajímavější výsledky. 

1 a) po buněčné léčbě kritické končetinové ischémie byl pozorován přechodný vzestup hladin 

antiangiogenního faktoru endostatinu, na rozdíl od standardní perkutánní transluminální 

angioplastiky 

b) endostatin může být potenciálně použit jako marker lokální vaskulogeneze 

c) při hodnocení efektu revaskularizace pomocí MR spektroskopie (MRS) lýtkových    

svalů byl prokázán porušený energetický metabolismus lýtkových svalů u pacientů se 

sydromem diabetické nohy a končetinovou kritickou ischémií v klidu i po zátěži 

d) nebyly nalezeny signifikantní rozdíly klidových MRS parametrů před a po revaskularizaci 

e) přínos perfúzní scintigrafie lýtkových svalů s 99mTc-MIBI v hodnocení efektu buněčné 

terapie v porovnání se standardními metodami nebyl prokázán 

 



2 a) byla prokázána vysoká senzitivita kvantitativní ultrasonometrie patní kosti v diagnostice 

Charcotovy osteoartropatie v porovnání s denzitometrií páteře a kyčle 

b) nižší specificita tohoto vyšetření je řešitelná jeho kombinací s denzitometrií 

  

3)  a) autorka pozorovala vyšší riziko následných vysokých amputací u pacientů 

hospitalizovaných pro SDN, pokud měli anamnézu infarktu myokardu nebo cévní mozkové 

příhody; u pacientů s oběma těmito komorbiditami bylo riziko následných vysokých amputací 

desetkrát vyšší   

 b) naopak nebyla pozorována asociace rizikových faktorů s vysokými amputacemi a 

mortalitou, patrně pro jejich vysokou prevalenci ve zkoumaném vzorku pacientů  

 

K práci mám následující připomínky a otázky: 

1. Z hlediska správné terminologie je nutno používat termín „endotelová funkce“ než 

„endoteliální funkce“. 

2. Jaké metodické úkony prováděla autorka samostatně v rámci své experimentální práce? 

3. Jak hodnotí autorka práce současný přínos buněčné terapie pro pacienty se syndromem 

diabetické nohy a kritickou končetinovou ischémií, případně u samotné kritické 

končetinové ischémie?  

4. Jaká je nákladová efektivita bunečné terapie ve srovnání se standardní léčbou kritické 

končetinové ischémie? 

5. Jak hodnotí autorka práce přínos použití kombinace kvantitativní ultrasonografie patní 

kosti v kombinaci s denzitometrií páteře a kyčle ve srovnání se scintigrafickými metodami 

a magnetickou rezonancí u pacientů s Charcotovou osteoartropatií? 

6. Z metodického hlediska vnímám jako závažný problém studií s buněčnou terapií absenci 

kontrolní skupiny, u které je proveden stejný terapeutický výkon jako u buněčné léčby, ale 

bez podání aktivního substrátu – tj. „sham“ terapie. Může autorka připravit podrobný 

rozbor této problematiky a odůvodnit tento metodický nedostatek prezentovaných prací? 

7. Zejména by mě zajímal pohled autorky na to, jakým jiným způsobem než sham výkonem 

lze odlišit efekt samotného způsobu intervence (tj. velkého množství provedených 

svalových injekcí indukujících příslušné reparační procesy po mechanickém poškození 

tkáně jehlou) od efektu podané buněčné směsi na sledované parametry, např. mimo jiné i 

na koncentrace endostatinu. 

 

 



 

Celkové hodnocení: 

Předložená dizertační práce má ve výsledcích velmi dobrou vědeckou úroveň a je 

věnována aktuálnímu tématu s širokým dopadem do socioekonomické sféry a kvality života 

pacientů se syndromem diabetické nohy a kritickou končetinovou ischémií. Autorka používá 

moderní metody, výsledky jsou zpracovány odpovídajícími postupy, kvalitně dokumentovány 

a dostatečně prezentovány. Práce přináší nové informace a pokládá tak základy k dalšímu 

směřování výzkumu problematiky kritické končetinové ischémie. 

 

  

Ve své dizertační práci MUDr. Andrea Němcová prokazuje předpoklady k samostatné 

tvořivé vědecké práci a k udělení titulu „Ph.D.“ za jménem. 
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