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Dizertační práce MUDr. Romana Kociána se zabývá významem biopsie 

sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla. 

V úvodu tohoto posudku je třeba konstatovat, že zhoubná onemocnění děložního 

čípku jsou i v současné době v České republice onemocněním, na které umírá každý 

rok okolo 360 žen, tedy vychází na každý den jedno úmrtí. Epitelové malignity 

genitálu metastazují do lymfatických uzlin a postižení uzlin znamená horší prognózu, 

tedy významný negativní prognostický faktor.  U časných stadií je biopsie sentinelové 

uzliny doporučenou metodou. Jako samostatný výkon je v současnosti 

akceptovatelná pouze u časného stádia IA1 a IA2. Dále je doporučenou metodou pro 

stádia IB1 až IIB.  S ohledem na současný trend, který usiluje zejména o 

personalizaci těchto pacientek je téma dizertační práce velmi aktuální. Disertant 

pracuje na pracovišti, které má s chirurgickou léčbou tohoto zhoubného nádoru 

nejdelší historické zkušenosti a momentálně je zde u nás jeden z nejvyšších záchytů 

těchto nádorů. Školitel disertanta, profesor David Cibula, představuje 

v mezinárodním měřítku významnou autoritu v oboru onkogynekologie a je autorem 

designu studie Sentix, která prospektivně vyhodnocuje význam sentinelové uzliny a 

odkud petent čerpá též výchozí data.  

 Vlastní práce má 61 stran a je doplněna 5 publikacemi, na kterých se disertant 

podílí 2x jako hlavní autor a 3x jako spoluautor. Jedná se o prestižní zahraniční 

časopisy s vysokými IF, v České gynekologii má přehledový článek o významu 

sentinelové uzliny u pacientek s časným karcinomem děložního hrdla.   Dizertace 

obsahuje 70 literárních odkazů. Rozčlenění práce je logické - začíná stručnou 

sumarizací poznatků včetně historie detekce sentinelové uzliny, dále to jsou 



současná doporučení a techniky značení, techniky detekce sentinelové uzliny. 

Následuje histopatologické vyšetření – intraoperační a definitivní histologické 

vyšetření. Cílem intraoperačního vyšetření sentinelové uzliny je maximální snaha o 

aktuální orientaci a v případě jejího postižení znamená v radikálním výkonu dále 

nepokračovat a pacientku delegovat k primární chemoradioterapii.  

V retrospektivní části práce, kde byl hodnocen prognostický význam 

mikrometastáz (226 pacientek) byl prokázán negativní vliv mikrometastáz na pětileté 

přežití pacientek, kde byl prokázán rozdíl ve skupině s prokázanou mikrometastázou 

oproti skupině bez metastáz. 

Prospektivní studie se zabývala lymfatickým mapováním a úspěšností detekce 

sentinelové uzliny. Data byly získána z analýzy mezinárodní chirurgické studie Sentix 

(300 pacientek), kde působí disertant jako investigátor a jeho školitel profesor Cibula 

je autorem tohoto protokolu. Ve studii bylo dosaženo 91% úspěšnosti. Intraoperační 

vyšetření sentinelové uzliny mělo nízkou senzitivitu pro detekci metastáz. U 90% 

pacientek s mikrometastázou a 28% s makrometastázou byla informace o 

metastatickém postižení získána až z definitivního vyšetření. 

 

Hodnocení dizertační práce shrnuji do následujících bodů: 

1. Aktuálnost zvoleného  tématu 

Vyjádřit se ke stavu mikrometastáz v sentinelových uzlinách je velmi důležitý 

počin a je i potenciálně využitelný pro klinický management u žen s karcinomem 

hrdla. Je třeba hledat nové cesty a hlavně se snažit naše pacientky 

personalizovat. O aktuálnosti tématu nelze pochybovat . 

 

2. Splnění stanovených cílů 

Cíle práce, které byly stanoveny,  byly splněny. 

 

3. Zvolené metody zpracování 
Jedná se o data z jedné prospektivní multicentrické studie a dále retrospektivní 

data z pracoviště doktoranda. Zvolené metody zpracování jsou adekvátní cílům 

dizertační práce. Nutno podotknout, že dosažené  výsledky byly odpublikovány 

převážně v časopisech s IF, jak je doloženo. 

 

 



4. Výsledky disertace, přínos nových poznatků 

Výsledky disertační práce MUDr.Romana Kociána jsou výsledkem dlouhodobé 

systematické týmové práce, což dokladuje i počet pacientek v retrospektivní 

analýze. 

 

5. Význam pro společenskou praxi a další rozvoj vědy 
Výsledky, které presentuje MUDr.Roman Kocián jsou významným posunem ve 

znalostech o sentinelové uzlině u karcinomu děložního čípku. Dosažené výsledky 

jsou přínosem v oboru gynekologie a porodnictví.  

 

6. Připomínky a otázky  

Práci MUDr.Romana Kociána hodnotím velmi pozitivně a až na drobnosti, které 

jsou víceméně formálního charakteru, nemám k práci žádné výhrady. Publikační 

aktivita dizertanta odpovídá požadavkům a nárokově splňuje, k čemuž mu 

zejména přispělo i to, že petent vychází z pracoviště, které má nejen svoji historii, 

ale i vlastní vědeckou současnost. 

K uchazeči mám tyto dvě praktické otázky: 

a. Jaké osobní zkušenosti má s detekcí sentinelové uzliny pomoci ICG u 

čípku, ale i u dalších onkogynekologických diagnóz?  

b. Jakou vidí disertant budoucnost v chirurgické léčbě karcinomu 

děložního čípku v ČR u fertility šetřících výkonů, mají ho provádět 

všechna centra? 

7. Doktorand MUDr. Roman Kocián prokázal znalost vědeckých metod i 
praktické zkušenosti s jejich prováděním. Dizertační práce splňuje 
podmínky podle § 47 zákona o vysokých školách č.111/98 Sb., prokazuje 
předpoklady autora k samostatné tvořivé vědecké práci a k udělení titulu 
„Ph.D.“ za jménem. 
 

V Hradci Králové dne 30.5.2021 
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