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Oponentský posudek dizertační práce MUDr. Šárky Malé 
"Vztah metabolismu, autonomní neuropatie a cévního postižení u pacientů 

s diabetem mellitem 1 a 2. typu" 
 
 Diabetes mellitus představuje celosvětově vážný zdravotnický problém. K tomu se připojují další 
závažné komorbidity, z nichž hlavní příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární onemocnění. Předkládaná disertační 
práce se zabývá otázkou vztahu kardiální autonomní neuropatie a intimomediální šíře karotických tepen u 
pacientů s diabetes mellitus. Autorka získala pacientská data diabetických pacientů, která analyzovala a 
zpracovala pomocí statistických testů. 

 Práce je členěna do osmi kapitol, obsahuje seznam zkratek a celkem 167 referencí. V příloze jsou 
uvedeny tři nejvýznamnější publikované články s vazbou k disertační práci. 

 

Celkové hodnocení práce 
Aktuálnost zvoleného tématu 

 Zvolené téma dizertační práce je aktuální nejen z vědecko-výzkumného, ale i klinického hlediska. 
Zároveň je to téma velmi náročné. Podstatnou část tvoří sběr relevantních dat u vyšetřované skupiny pacientů. 
Velká část výzkumu se zaměřuje na tvorbu statistických modelů, které slouží pro potvrzení či vyvrácení 
formulovaných hypotéz. Dizertace je příspěvkem k identifikaci vzájemných vazeb mezi přítomností kardiální 
autonomní neuropatie a měřitelnými parametry. Každý příspěvek k nalezení vzájemných vztahů mezi 
příčinami chorob, projevy a měřitelnými parametry lze tak považovat za velký přínos. 

 

Cíl dizertace 

 Cíle dizertace jsou explicitně formulovány v podobě 4 hypotéz v kapitole 4 a jako cíle výzkumu 
v kapitole 5. Práce postupuje od popisu problémové oblasti a rešerše literatury, přes návrhy statistických testů, 
vytvoření modelů až po testování navržených řešení a diskusi dosažených výsledků. Navržené modely byly 
aplikovány na reálná data. Autorka své výsledky analyzovala velmi detailně. Všechny uvedené cíle autorka 
splnila. 

 

Zvolené metody zpracování 

 Práce je vedena metodicky správně. Po úvodu následují kapitoly 2 a 3, které stručně uvádějí do 
relevantních partií diabetologie a popisují základní fakta o diabetes mellitus a jeho chronických komplikacích. 
Čtvrtá a pátá kapitola formulují hypotézy a cíle práce. Za klíčové považuji kapitoly 6 a 7,  které popisují 
studovaná data, způsob vyšetření, návrh statistických modelů, výsledky spolu s diskusí. V závěrečné kapitole 
8 jsou shrnuty výsledky ve vztahu k formulovaným cílům, je popsán význam výsledků pro klinickou praxi a 
jsou uvedena doporučení pro další rozvoj.  

 

Výsledky dizertace a její hodnocení 

 Předložená dizertační práce je dobře strukturovaná a má správný metodický postup. Autorka vede 
postup řešení jak ve vědecké, tak i experimentální části jasně a správně. Hlavní přínos práce spatřuji v tom, že 
autorka identifikovala základní problémy vztahu metabolických faktorů, autonomní neuropatie a 
aterosklerotického postižení karotických tepen u pacientů s diabetes mellitus 1. a 2. typu. Navrhla statistické 
modely a použila je na data vyšetřované skupiny pacientů. Bylo tak prokázáno, že navržená metodika a použité 
metody jsou vhodné. 

 Práce je i po stránce formální na velmi dobré úrovni.  

 



2 

Význam pro praxi a další rozvoj vědy 

 Práce je bezpochyby přínosná jak pro diabetologii, tak také pro kardiologii, protože ukazuje vzájemné 
souvislosti mezi klinickými obory. Velmi ukazuje vzájemné souvislosti mezi diabetes mellitus a chronickými 
komplikacemi. Na vyšetřované skupině pacientů autorka prokázala tyto souvislosti. Navržená metodika byla 
ověřena na klinických datech. O přínosu práce svědčí i publikované práce doktorandky, zejména časopisecké 
články.  

 

Připomínky 

K práci mám následující připomínku:  

• V práci je na str. 71 uvedeno, že parametry rekurentní analýzy byly určeny pomocí klasifikačních a 
regresních stromů. Tyto stromy nejsou však blíže popsány ani znázorněny. 

• V práci se vyskytují občasné drobné gramatické chyby. 

 

Dotazy do diskuse 

• Jsou Vaše výsledky použitelné jako východisko pro predikci vývoje zdravotního stavu konkrétního 
pacienta? 

• Jaké další informace a vyšetření by byla potřeba pro zpřesnění takové predikce?  

 

Závěr 

 Přes výše uvedené připomínky mohu konstatovat, že předložená práce svědčí o cílevědomém a 
systematickém přístupu doktorandky ke zpracování dané problematiky jak z hlediska vědeckého přístupu, tak 
z hlediska klinického využití. Doktorandka jednoznačně prokázala, že ovládá vědecké metody a disponuje 
potřebnou hloubkou teoretických vědomostí a klinických zkušeností. 

 Práce splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce, obsahuje původní výsledky a odpovídá tak 
požadavkům k udělení akademického titulu PhD. Mohu tak konstatovat, že práci doporučuji k obhajobě 
před příslušnou komisí. 

       Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. 

 

V Praze dne 27.2.2021 
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