
 
 
 
 
 
 

 

Oponentský posudek disertační práce v oboru oftalmologie 

 

MUDr. Martina Šína, FEBO, 

  na téma 

 

„Hodnocení efektu potlačení zánětlivé reakce perorálně podaným 

preparátem Relifex (nabumeton) po fotodynamické terapii vlhké formy 

věkem podmíněné makulární degenerace“ 

 

 

 

Hodnocená disertační práce MUDr. Martina Šína, FEBO, z Oční kliniky LF UP a FN 

Olomouc byla vypracována v rámci kombinovaného studia  doktorského studijního programu 

očního lékařství na Katedře oftalmologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 

Disertační práce má celkem 75 stran odborného textu, včetně 3 obrázků, 5 grafů a 

početných 168 citací z literatury.  

Zvolené téma je, zvláště  v poslední dekádě velmi aktuální, neboť se zabývá možností 

kombinované léčby vlhké formy věkem podmíněné  makulární degenerace (VPMD), která je 

nejčastější příčinou praktické slepoty v rozvinutých zemích Evropy a Ameriky. VPMD 

postihuje populaci seniorů, incidence onemocnění  stoupá úměrně s věkem a proto se jeví i do 

budoucna velkým sociálně - ekonomickým problémem.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozvržení práce je uspořádáno do obvyklých kapitol, je racionální a přehledné.  

 MUDr. Šín velmi dobře vyhodnotil literaturu na dané téma. Přehledné a analytické části  jsou 

na dobré úrovni, mají dobrou odbornou i stylistickou úroveň a objemem zaplňují téměř 

polovinu disertační práce. V textu  však nelze  pominout i výraznou kompilační  složku. 

Cíl práce je jasně stanoven a rozdělen na primární a sekundární cíle. 

Metodika práce je detailně vypracována. Disertační práce je  koncipována  na základě  

prospektivní, dvojitě zaslepené, randomizované studie porovnávající efekt kombinace PDT 

s nabumetonem (Relifex, Meda AB, Solna, Švédsko) nebo s placebem (glukóza) u vlhké 

formy VPMD  na základě přesně definovaných vstupních kriterií. Během roční studie  byly 

stanoveny parametry průběžné i závěrečné kontroly, hodnotící především nejlépe 

korigovanou zrakovou ostrost, OCT a mimo jiné na fluoroangiogramu  velikost konečné 

plochy neprosakující hyperfluorescence.  

Do studie bylo zahrnuto celkem 60 pacientů s klasickou či převážně klasickou 

subfoveolární CNV na podkladě VPMD bez předchozí léčby. Pacienti byli rozděleni do dvou 

skupin po 30 pacientech, což je pro kvalitní  statistické zpracování nedostatečný počet. 

Metody statistického zpracování výsledků však byly zvoleny vhodně.  

           V kapitole Metoda a  Výsledky se hovoří o 60 pacientech. Je přesnější uvádět, že se 

jedná o 60 očí 60 pacientů, stejně jako v Tabulce 1 – Demografická data pacientů:  na 

poslední řádce tabulky je  uveden počet celkem 16 artefakických pacientů, znamená to, že 

všech 32 očí bylo artefakických?  

Celkově lze říci, že provedení jednotlivých klinických vyšetření, jejich zpracování a 

pečlivá analýza získaných dat jsou v souladu s vědeckými principy. Výsledky jsou přehledně 

zpracovány. Po formální stránce lze vyzdvihnout solidní technické zpracování textu. 

Obrazová dokumentace je názorná, graficky i reprodukčně na dobré úrovni.  

Tab. č. 1 má však překlepy ve svislé levé části, v Tab. č. 2  ve všech 3 řádcích 

nesouhlasí součet uvedených procent do 100,0%  a to v desetinných číslech. 

Z formálního hlediska není citovaná literatura vždy jednotně prezentována: např. počet 

citovaných autorů je v počtu tří jmen et al. a  na jiném místě jsou uvedeni autoři čtyři. Rovněž 

rozsah stran daných publikací není uveden jednotně (např. 11,12,14,55,58 atd.).  

 

 



 

Diskuze je nevelkého rozsahu, pouze tři strany. Přesto lze říci, že autor diskutuje  

uvážlivě v konfrontaci s poznatky zahraničních autorů. Sebekriticky vnímá limity studie, 

především malý počet respondentů  a limit sekundárního výsledku v absenci  hodnocení 

plochy atrofie při vstupu do studie pro přítomnost edému a hemoragií v oblasti VPMD.  

Z lingvistického hlediska považuji za nevhodné opakovaně používat anglické slovo 

design, jistě ho lze nahradit vhodným českým výrazem.  

K předložené disertaci nemám zásadní připomínky. 

 

K autorovi mám následující dotazy: 

1. Jak byste koncipoval navazující studii na toto téma ? 

2. Jaká je podle Vašeho mínění role fotodynamické terapie u vlhké formy VPMD do 

budoucna ? 

 

Hlavní  tvůrčí výsledek je založen na kvalitní klinické práci, systematickém získávání 

analytických údajů a na solidní interpretaci výsledků statistické analýzy.  

Primární cíle práce byly zodpovězeny srozumitelně, sekundární cíl s výše uvedenou 

limitací. 

 

Předložená disertační práce splňuje základní požadavky  kladené na disertaci v oboru 

oftalmologie a proto ji 

 

                                        doporučuji k obhajobě. 

 
                                                    
 
 
       
                                                                 Prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.,  FEBO 
                                                                 Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN  Motol 
                                                                 V Úvalu 84 
                                                                150 06 Praha 5 
 


