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Tématem předložené disertační práce je problematika sledování metabolických změn u 

pacientů po prodělaném subarachnoideálním krvácení. Téma práce je aktuální a velice dobře 

zpracované ve formě literárního přehledu a vlastních autorových zkušeností zkoumajících soubor 

pacientů sledovaných pomocí multimodálního monitoringu. Autor vyhodnotil celkem 84 dní 

monitorace a 10 080 číselných údajů z mikrodialýzy u 15 pacientů po SAH.  

 

Autor ve své práci shrnuje poznatky dosavadního sledování pacientů po SAH a stanovuje si 

cíle a hypotézy, které by měly rozšířit poznatky o mozkovém metabolismu po SAH. Tyto výsledky  

mají za cíl zrychlení a zpřesnění terapeutické intervence , sledování účinnosti léčby a predikce 

klinického stavu pacienta po prodělaném SAH krvácení. Problematika krvácení do CNS při ruptuře 

výdutě mozkové tepny je zatížena vysokou morbiditou, která je dána jak primárním inzultem tak 

celou kaskádou sekundárních změn vedoucích ke zhoršení klinického stavu pacienta. Jakákoliv 

možnost zlepšení diagnostiky a predikce komplikací s úpravou terapeutického postupu může 

významně zlepšit outcome pacientů po krvácení do CNS.  
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Práce je napsána na 96 stranách, doplněna tabulkami, grafy a celkem 162 odkazy na české i 

zahraniční písemnictví. Práce je  členěna do několika dílů, přehledně rozdělených a uspořádaných.  

První část se zabývá obecně subarachnoideálním krvácením, rizikovými faktory a jeho 

diagnostikou. Dále podrobně rozebírá metabolické změny po SAH, patofyziologii vazospasmů a 

možnosti monitoringu pacientů po SAH na JIP. V hlavní  části práce je detailně rozpracován a 

statisticky vyhodnocen vlastní soubor pacientů s 84 dny monitorace.  Stanovené hypotézy a cíle 

práce byly splněny, autor rozšířil současné poznatky o multimodálním sledování pacientů po SAH, 

škoda jen že zařazených pacientů nebylo více.  

Práce má dobrou jazykovou úroveň, text je jasně a přehledně rozdělen, úroveň tabulek a 

grafů je na standardní úrovni.  Celkově je v práci nízký výskyt gramatických a formálních chyb. 

 
V souvislosti s tématem disertační  práce mám tyto dotazy: 
 

1. Používáte multimodální sledování u pacientů po SAH standardně nebo pouze u určitých 

případů a jaké jsou kritéria pro sledování?  

2. Zaznamenali jste komplikaci (technickou či klinickou) při inzerci multimodálního systému? 

 

 
 
Závěr: Autor prokázal v disertační  práci detailní znalost problematiky metabolických změn u 

pacientů po SAH a to jak teoretickými znalostmi, tak praktickými výsledky v prezentovaných 

souborech. Přínosem klinické části vědecké práce je  lepší porozumění metabolickým pochodům a 

vlastní patofyziologii změn po SAH. Na základě prezentovaných  poznatků může tato diagnostika 

vést k včasné úpravě terapeutického postupu, zabránit komplikacím a  zlepšit výsledný klinický stav 

pacientů.  

Disertační  práce uchazeče odpovídá svým rozsahem a obsahem nárokům kladeným na 

disertační  práci a doporučuji tedy komisi obhajobu disertační práce  

 

V Olomouci 12.3. 2017                                            Doc. MUDr. David Krahulik, Ph.D. 

                                                                                  zástupce přednosty pro vědu a výuku  

                                                                                  Neurochirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc 


