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Předložená dizertační práce je v rozsahu 61 stran včetně výsledkových tabulek a citací. 

Zahrnuje 33 stran textu vlastní práce, 5 tabulek, 17 grafů  a je doplněna 35 odkazy n;3 domácí i 

zahraniční literaturu. Součástí dizertační práce jsou dále přiložené vlastní publikace autora 

(1 publikace v časopise s impact faktorem,  1 publikace v recenzovaném časopise be;' impact 

faktoru,  3 abstrakta v recenzovaných časopisech) a seznam přednášek a posterů autora. 

Práce svým rozsahem plně odpovídá požadavkům na dizertační práci. 

V úvodu práce autor stručně zmiňuje proces patofyziologie  aterosklerózy a podrobněji se pak 

věnuje problematice dyslipidémií a roli endoteliálni dysfunkce  ve vývoji aterosklerózy 

od dětském věku. 

Hlavním tématem práce byla otázka, které markery vývoje aterosklerózy jsou citlivější pro 

detekci dětí se zvýšeným rizikem vzniku aterosklerózy, zda zobrazovací nebo biochemické. 

K tomu si autor vybral ultrazvukové metody sledující funkční  změny cév ( Flow mediated 

dilatation a Decelebrační index), z biochemických markerů mimo základní lipidogram 

vyšetřoval koncentraci homocysteinu, HbAlc (glykovaný hemoglobin), ADMA (asymetrický 

dimetylarginin), ox LDL (oxidovaný LDL), foláty  a hsCRP (vysocenzitivní CRP). Srovnával 

pak skupiny 32 dětí s familiární  hypercholesterolémií, 30 dětí s diabetes mellitus a kontrolní 

soubor 30 zdravých dětí, i po 3 měsíční suplementaci kyselinou listovou. 

Téma práce bylo zpracováno v souladu se novými poznatky o ateroskleróze v dětskhn věku. 

této tématice se autor věnuje řadu let. V otázce sonografické  diagnostiky časných fází 

aterosklerózy je uznávaným odborníkem v České republice. Svědčí o tom i jeho grantová 

aktivita. 

Analytické metody využité ke stanovení běžného spektra krevních lipidů a lipoprotemů 

považuji za adekvátní. Speciální laboratorní metody, jsou z analytického hlediska na vysoké 

úrovni a jsou dostatečně spolehlivé k tomu, aby získané výsledky byly správné i přesné. 

Výsledky jsou pro přehlednost uvedeny v tabulkách a grafech,  jejich faktický  obsah je 

správný a dostatečně přehledný. Použité statistické metody považuji za adekvátní cílům práce, 

charakteru souborů a jejich velikosti. 

Získané výsledky jsou z odborného hlediska nesmírně zajímavé, především však ma í 

klinický význam k identifikaci  rizikových jedinců aterosklerózy v dětském věku. Jat ékoliv 



zkušenosti a nové diagnostické možnosti nám pomáhají hlavně v správném načasovali 

zahájení dietní intervence, ale zejména farmakologické  léčby hyperlipiproteinémií, sterá 

zůstává v dětství stále problematická z důvodu dlouhodobosti, nežádoucích účinků i 

compliance k léčbě. 

Považovala bych proto za velice užitečné, kdyby MUDr. P. Jehlička měl možnost pokračovat 

ve sledování těchto souborů dětské populace a rozšířit počet vyšetřovaných. 

Diskuze, týkající se porovnání získaných výsledků se současným stavem vědomostí v této 

problematice je konkrétní a správná, i když stručná. Stručnost je ale samozřejmě dána tím, že 

podobných prací ve světovém písemnictví je velmi málo a svědčí to tedy i o tom, že získané 

výsledky jsou prioritní. Závěry, které autor vyvozuje ze získaných výsledků, jsou srrávnc 

formulované,  jsou v konsenzu s tím, co bylo zjištěno a jsou významné i pro klinicko .1 praxi. 

Celkové hodnocení: Dizertační práce MUDr. Petra Jehličky přináší nové vědecké poznatky, 

týkající se problematiky časné detekce aterosklerózy v dětském v dětském věku, korkrétně 

jde o kritické zhodnocení výsledků sonografických  a biochemických metod a využili těchto 

poznatků k identifikaci  zvýšeného rizika aterosklerózy u konkrétních jedinců. MUDr. Petr 

Jehlička prokázal, že má dostatečné zkušenosti s vědecko-výzkumnou prací, získáváním a 

zpracováním dat i s odbornou literaturou. 

Závěr: Doporučuji práci přijmout v předložené formě  a na jejím základě dopoi učuji, 

aby byl MUDr. Petrovi Jehličkoví udělen titul PhD. 
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