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Disertační práce MUDr. Karla Kostlivého obsahuje 106 stran odborného textu,  51 vyobrazení  a 1 

graf, 12  tabulek. V práci se odkazuje na úctyhodných  219 citací.  Jsou mezi nimi jak klasické 

práce z oboru  traumatologie oblasti hlezenního kloubu, které jsou mezníky v pohledu na 

problematiku  vzniku a ošetření zlomenin v této oblasti, tak aktuální práce, zabývající se touto 

problematikou.  

 

Zvolené téma je velice aktuální, neboť  problematika zlomenin oblasti hlezna patří mezi nejčastější 

poranění řešená na traumatologických odděleních. Rozvojem „adrenalinových sportů“ se stále 

častěji setkáváme s komplexními zlomeninami distálního bérce. Posunem diagnostiky zlomenin od 

běžných RTG snímků k dnes již standardnímu CT vyšetření s možností 3D rekonstrukcí umožňuje 

přesnější diagnostiku i následnou terapii. Do současné doby nebyla na základě těchto poznatků 

publikována klasifikace luxačních zlomenin zadní hrany tibie s přihlédnutím na poškození dalších 

kostních i vazivových struktur, která by byla návodem pro další terapii.  Proto studie zabývající se 

touto problematikou jak z pohledu anatomického sledování, tak klinického zhodnocení výsledků je 

výrazným posunem v této problematice.  

Disertační práce  v první části přehledně shrnuje současné poznatky jak z historického pohledu, 

pohledu diagnostiky.   V části věnované anatomii a biomechanice hlezenního kloubu představuje 

současný pohled na anatomii kostí a vazů v oblasti hlezna a biomechaniku jeho pohybů. V části 

diagnostické přehledně představuje radiodiagnostiku zlomenin se zaměřením na diagnostiku 

zlomenin zadní hrany tibie  s důrazem na CT vyšetření s 3D rekonstrukcemi.  Na základě výše 

uvedených souvislostí shrnuje přehled klasifikací , které v dané problematice vznikly, včetně 

klasifikace Heimovy a Haraguchiho, které jíž vycházení z CT diagnostiky, ale jen z transverzálních 

řezů, což je pro stanovení tvaru postiženého fragmentu bez 3D rekonstrukce výrazně limitující.  

V anatomické  části zaměřené na fibulární incisuru  MUDr. Kostlivý zhodnotil 261 tibií, kde po 



zhodnocení výsledků bylo prokázáno, že nejhlubší je  incisura 5 mm na kloubní plochou, kde by 

mělo být na CT řezech hodnoceno správné postavení fibuly při pooperačním hodnocení. Z těchto 

závěrů je i doporučeno místo umístění suprasyndesmálního šroubu 25-60 mm na kloubním 

povrchem distální tibie.  

V klinicko-radiologické části byl hodnocen soubor pacientů s luxační zlomeninou hlezna 

s odlomením zadní hrany tibie na základních RTG snímcích a hlavně na CT 2D a 3D 

rekonstrukcích, kde byly aplikována výsledky anatomické studie s cílem stanovení klasifikace 

zlomenin zadní hrany tibie. Vzniklá klasifikace pak byla použita jako metoda určení operační léčby. 

Na základě těchto předpokladu byl k ověření této klasifikace zhodnocen soubor 169 pacientů 

operovaných mezi léty 2010-2017, u kterých bylo pooperačně provedeno CT vyšetření a 

zhodnoceny 3D rekonstrukce se zaměřením na nejsložitější typ IV.  U tohoto souboru 19 pacientů 

byla po zhojení zhodnocena na 3 D rekonstrukcíh repozice fragmentů po zhojení, postavení lýtkové 

kosti v incisuře  tibie. U všech pacientů  bylo  provedeno klinické hodnocení dle skorovacího 

syntému AOFAS, kde byl výsledek v průměru 89,4 bodů. V souboru byly zachyceny některé 

speciální typy zlomenin, které vyžadují speciální postup při diagnostice a terapii, jako je 

Bosworthova a Maisonneuveova zlomenina.     

Výsledky práce autor diskutuje s pracemi, které se danou problematikou zabývají a vyvozuje  jasné 

závěry pro praxi, kterými odpovídá na cíle, které si stanovil jako výchozí body disertační práce.  

Pro praxi je nejdůležitější vlastní klasifikace zlomenin zadní hrany založené na CT vyšetření  s 3D 

rekonstrukcemi, která je ověřena klinickým sledováním a jasně stanovuje operační postup při 

ošetření luxačních  zlomenin zadní hrany tibie. 

 

Po formální stránce je práce přehledně členěna, obrázky jsou přehledné  a výstižně doplňují text 

práce.  Připomínku bych měl k tabulkám, které  jsou  různorodé uváděné v různých jazycích a 

s různými typy písma.  

 

Celkové hodnocení:  

Dizertační práce MUDr. Karla Kostlivého  Zlomeniny zadní hrany tibie u luxačních zlomenin 

hlezna je velmi přínosná pro obor traumatologie,  neboť se věnuje problematice častých poranění, 

která při neadekvátní terapii vedou k invalidizaci pacienta. Autorem představená a klinicky ověřená 

klasifikace luxačních zlomenin zadní hrany tibie je přínosem pro navržení terapeutického postupu. 

Vyzdvihl bych i závěry anatomické části, kde je jasně specifikováno umístění  suprasyndesmálního 

šroubu. Práce je po formální stránce přehledně členěná na dobré jazykové úrovni a mnou vytýkaná 

formální chyba jistě nesnižuje její odbornou úroveň.   Že jde o aktuální téma a výsledky pro praxi 

přínosné ukazuje i to, že autor předkládané závěry disertační práce  publikoval  jako hlavní autor či 



spoluautor v 9 článcích v časopise s IF  a jednom dalším recenzovaném časopise.  MUDr. Karel 

Kostlivý   prokazuje svůj odborný potenciál, který jistě bude dále rozvíjet.  

 

Rád bych se zeptal na otázku:  

Má ještě v současné době místo konzervativní terapie (repozice, sádrová fixace) při terapii 

luxačních zlomenin s odlomením zadní hrany tibie a v jakých případech?  

 

 

MUDr. Karel Kostlivý  prokázal svojí  vědeckou  činností  tvůrčí schopnosti a předložená 

práce  jednoznačně splňuje požadavky kladené na dizertaci v daném oboru.  

 

Práci doporučuji  k obhajobě dle § 47 VŠ zákona 111/98 Sb., a po zodpovězení na otázky 

doporučuji udělení titulu Ph.D.  
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