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„Nové operační techniky jako prevence závažných trvalých následků zlomenin 

proximálního humeru“ 

 

 

 
Disertační práce, kterou předložil MUDr.Karel Edelmann jako výsledek doktorského 

studijního programu má celkem 108 stran z toho 78 stran vlastního textu, dále 21 stran 

literárních odkazů. Disertační práce je podložena studiem 242 titulů, které jsou zaměřené na 

řešenou problematiku. Strany 100 – 104 obsahují seznam prezentací a publikací autora 

související s prací a na stranách 105 – 106 je seznam příloh práce. 

 Zvolené téma je velice závažné a aktuální, protože zlomeniny proximálního humeru 

jsou třetí nejčastější zlomeninou u dospělých osob. Z tohoto důvodu je léčba novými 

implantáty, které mají lepší biomechanickou stabilitu i u pacientů s osteoporózou, velmi 

důležitou prevencí trvalých následků. 

V předložené disertační práci autor prokazuje dobrou znalost problematiky i 

metodickou připravenost. Kromě toho dokazuje, že je schopen fundovaně provádět vědecké 

studie, protože předložená studie ukazuje praktické provedení intervenční studie. 

Práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodních  kapitolách se autor věnuje 

přehledu studované problematiky včetně epidemiologických aspektů zlomenin proximálního 

humeru. Uvádí také cíle dizertační práce, která by měla ověřit validitu nových léčebných 

postupů vzhledem k minimalizaci trvalých následků.  

Vlastní práce je rozdělena na popis souboru pacientů, použité metodiky, hodnocení 

výsledků, diskuzi ve které podrobně rozebírá různé možnosti léčby. 

V závěru autor konstatuje, že byla zpracována rozsáhlá oblast literatury ke 

studovanému tématu včetně historického přehledu operačních postupů v této oblasti a 

epidemiologie zlomenin proximálního humeru. Autor uzavírá, že se podařilo provést poměrně 

rozsáhlou studii v podmínkách regionálního traumacentra, která ukázala výhodnost nového 

operačního postupu ve srovnání s dříve používanými technikami. 

 

 Práce ukazuje na velmi dobré znalosti a zkušenosti autora. Vychází z 

dobrých literárních znalostí (celkový počet studovaných literárních odkazů je velice 



působivý) a představuje kvalitní pracovní výsledek postgraduálního studia v doktorském 

studijním programu. Je dobře psaná a po formální stránce přitažlivá. Práce se zabývá velmi 

aktuálním tématem, je metodicky dobře zpracována a dobře jsou interpretovány i výsledky 

vlastní práce. 

 

 

K práci mám pouze jednu otázku: 

 

1. Proč nebyl rozšířen srovnávaný kontrolní soubor 9 pacientů na větší počet subjektů? 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Celkově mohu konstatovat, že předložená doktorská disertační práce „Nové operační techniky 

jako prevence závažných trvalých následků zlomenin proximálního humeru“ splňuje 

podmínky dle § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. Autor prokázal schopnost 

zpracovat zadané téma a disertační práce je přínosem pro klinickou i preventivní medicínu. 

 

Doporučuji, aby byla disertační práce přijata k obhajobě a na základě úspěšné 

obhajoby, aby byl MUDr. Karlu Edelmannovi udělen akademický titul doktor, ve 

zkratce Ph.D. 

 

 

 

 

V Olomouci 7.9.2011                                          Prof.MUDr.Vladimír Janout,CSc.   

                                           Ústav preventivního lékařství LF UP Olomouc 


