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 Spectabilis 

 
 prof. MUDr. Jiří MANĎÁK, Ph.D. 
 dekan  
 
 Lekárska fakulta v Hradci Králové 
 Univerzita Karlova 
 Šimkova 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

Vec:  Oponentský posudok k dizertačnej práci MUDr. Štěpánky POHLOVEJ 

KUČEROVEJ 

   

Vážený spectabilis, na základe Vášho menovania do funkcie oponenta dizertačnej práce 

na tému „Benefity CT vyšetření v soudním lékařství“, ktorú predložila MUDr. 

Štěpánka POHLOVÁ KUČEROVÁ, doktorand kombinovaného štúdia na Fingerlandovom 

ústave patológie LF v Hradci Králové Univerzity Karlovej v študijnom odbore všeobecné 

lekárstvo, v doktorskom študijnom programe „Patologie“, predkladám  tento oponentský 

posudok: 

 

K zvolenej téme: Predkladaná dizertačná práca ponúka ucelený pohľad na súčasné 

možnosti využitia počítačovej tomografie v súdnom lekárstve (pmCT). Samotné CT 

vyšetrenie je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá je kvôli finančnej náročnosti 

v súčasnosti dostupná jedine vo vyspelých krajinách. Česká republika sa medzi tieto 

krajiny úspešne zaradila a to najmä vďaka královohradeckému ústavu súdneho lekárstva. 

PmCT je zobrazovacia metóda, ktorá prináša do súdnolekárskej diagnostiky toľko 

benefitov, že podľa mnohých autorov má dokonca potenciál konkurovať klasickej pitve. 
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Pre mňa je osobne veľkým potešením, že autorka svoj vedecký potenciál venovala práve 

tejto metodike a že spomínaný ústav sa nestal len jednoduchým pasívnym využívateľom 

metodiky, ale sám sa podujal na neľahkú úlohu vedecky rozširovať vedomosti o limitoch 

tejto zobrazovacej metódy, ktorej isto patrí budúcnosť. O aktuálnosti predkladanej 

práce teda nie je absolútne možné pochybovať.  

 

K zvoleným metódam spracovania: Úvodná časť práce syntetizuje prehľadnou 

formou základné relevantné informácie a poznatky týkajúce sa využitia zobrazovacích 

metód v súdnolekárskej praxi, čo svedčí o výbornom prehľade ašpirantky v danej 

problematike. Následná samotná práca je schematicky rozdelená na posúdenie využitia 

pmCT v troch základných súdnolekárskych okruhoch – utopenie, bodnorezné poranenia 

a strelné poranenia. Spôsob posudzovania bol retrospektívny a vychádzal z archívu 

pracoviska. Každý z týchto okruhov potom hodnotí samostatne z pohľadu možností 

využitia pmCT, ohľadom benefitov a taktiež – a to chcem podčiarknuť – aj z hľadiska 

malefitov. Okrem samotného objektívneho pohľadu na výhody, resp. nevýhody danej 

zobrazovacej metódy, autorka zároveň vytvára akési algoritmické diagnostické postupy, 

ktoré môžu slúžiť ako výborná pomôcka pre pracoviská, ktoré s daným vyšetrením 

nemajú až tak veľa skúseností. Uvedenú metodiku považujem za veľmi vhodne 

použitú, nakoľko jedine takýmto spôsobom sa dá docieliť, aby zistené vedecké poznatky 

boli na základe navrhnutých algoritmov aj reálne použiteľné v praxi. 

 

K dosiahnutým výsledkom dizertačnej práce: Výsledky práce sú veľmi prehľadne 

vyhodnotené. Autorkou vypracovaný zoznam relevantných diagnostických morfologických 

známok tvorí základnú kostru pmCT vyšetrenia pri uvedených typoch násilia na ľudský 

organizmus. Tým, že sú uvedené známky adekvátne vedecky podložený vlastnou 

retrospektívnou analýzou, dosahujú až hodnoty „conditio sine qua non“ a budú 

s určitosťou tvoriť základný diagnostický pilier pmCT vyšetrenia aj na ostatných 

súdnolekárskych pracoviskách, ktoré touto metodikou disponujú. 

 

K splneniu sledovaných cieľov: Autorka si v práci postavila jednoznačný cieľ – na 

základe retrospektívnej štúdie určiť morfologické známky, ktorých hodnotenie 

prostredníctvom pmCT prináša výrazný prínos pre diagnostiku. Autorka množstvo týchto 

diagnostických známok posúdila a vyslovene objektívne zhodnotila, ktoré sú zo 

súdnolekárskeho hľadiska významné a ktoré nie. Na základe uvedeného konštatujem, že 
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autorka svoje vytýčené ciele jednoznačne naplnila, pričom vyslovene oceňujem 

veľmi prehľadný zoznam morfologických diagnostických známok, ktoré sú na základe 

uvedenej štúdie relevantné a ktoré tak môžu tvoriť diagnostický pilier predmetnej 

zobrazovacej metódy.  

 

K prínosu pre ďalší rozvoj vedy alebo techniky:  

Autorka vo svoje práci dospela k záverom dôležitým nielen z pohľadu ďalšieho rozvoja 

vedy a výskumu, ale aj a čo je najdôležitejšie - bežnej súdnolekárskej praxe. Autorkou 

vytvorený vyhodnotenie relevantných morfologických diagnostických známok 

súdnolekárskeho CT vyšetrenia posúva túto zobrazovaciu metódu do kvalitatívne novej 

roviny. Osobitne oceňujem najmä vytvorenie základného algoritmického postupu pri 

využití CT vyšetrenia pri daných typoch úmrtí, ktorý sa do budúcnosti s určitosťou stane 

základňou pre ďalší výskum v predmetnej oblasti. 

 

K dizertačnej práci preto nemám pripomienky ani otázky. 

 

Záverečné hodnotenie oponenta:  

 

Pri zhrnutí hodnotenia možno konštatovať, že MUDr. Štěpánka POHLOVÁ KUČEROVÁ 

stanovené ciele práce jednoznačne splnila. Zorientovala sa v problematike a osvojila si 

vedomosti potrebné pre úspešné obhájenie dizertačnej práce.  

 

Aj preto na základe zhodnotenia predloženej dizertačnej práce MUDr. Štěpánky POHLOVEJ 

KUČEROVEJ jednoznačne  

odporúčam prácu k záverečnej obhajobe 

a zároveň navrhujem udelenie akademického titulu philosophiae doctor (PhD.). 

 

 

 

 

  

Doc. MUDr. Ľubomír STRAKA, PhD. 


