
OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

doktorské disertační práce MUDr. Lubomíra Koppa 

 

 

„Faktory negativně ovlivňující funkční výsledky a mortalitu seniorů, 

operovaných pro zlomeninu proximálního femuru: jejich identifikace a význam 

pro prevenci“ 

 

 

 
Disertační práce, kterou předložil MUDr.Lubomír Kopp jako výsledek doktorského 

studijního programu má celkem 91 stran z toho 80 stran vlastního textu, dále 19 stran 

literárních odkazů. Disertační práce je podložena studiem 112 titulů, které jsou zaměřené na 

řešenou problematiku. Strany 81 – 82 obsahují seznam prezentací a publikací autora 

související s prací. 

 Zvolené téma je velice závažné a aktuální, protože vyšší počet úmrtí seniorů po 

zlomenině proximálního femuru byl potvrzen řadou studií. Identifikace faktorů, které jsou 

spojeny s vyšším rizikem úmrtí je klíčová pro možnosti prevence.  

V předložené disertační práci autor prokazuje dobrou znalost problematiky i 

metodickou připravenost. Provedení poměrně rozsáhlé studie dokazuje, že je schopen úspěšně  

vědecky pracovat. 

Práce je rozdělena do několika kapitol. V první  kapitole  autor definuje cíle dizertační 

práce a dále ve druhé kapitole podává přehled současné problematiky u daného tématu včetně 

epidemiologie zlomenin proximálního femuru.  

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

analýzu, hodnocení výsledků, diskuzi a závěry ve kterých zdůrazňuje významný rizikový 

faktor, kterým je časný pooperační výskyt dekubitů, který by mohl identifikovat rizikovou 

skupinu pacientů. Dále autor hodnotil faktory, které ovlivňují výskyt dekubitů, kde hraje 

významnou roli předúrazová mobilita. Také poukazuje na významný vliv kognitivních a 

motorických funkcí, souvisejících s demencí a na možnost využití skóre ADL a MMSE 

k identifikaci rizikových pacientů. 

V závěru se autor zabývá možnostmi primární, sekundární i terciární prevence, které 

by mohly přispět ke snížení rizika vzniku závažných následků po zlomenině proximálního 

femuru.  

 



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

dobrých literárních znalostí  a představuje kvalitní pracovní výsledek postgraduálního studia 

v doktorském studijním programu. Je dobře psaná,  pouze po formální stránce není členění 

jednotlivých kapitol standardní. Práce se zabývá velmi aktuálním tématem, je metodicky 

dobře zpracována a dobře jsou interpretovány i výsledky vlastní práce. Jen výjimečně jsou 

v práci formální nedostatky jako např. na str. 80 ve slovu „standartizace“. 

 

 

K práci mám pouze jednu otázku: 

 

1. Uveďte podrobněji jaké možnosti sekundární a terciární prevence se nabízejí u 

identifikovaných rizikových faktorů? 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Celkově mohu konstatovat, že předložená doktorská disertační práce „Faktory negativně 

ovlivňující funkční výsledky a mortalitu seniorů, operovaných pro zlomeninu proximálního 

femuru: jejich identifikace a význam pro prevenci“ 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. Lubomíru Koppovi udělen akademický titul doktor, ve 

zkratce Ph.D. 

 

 

 

 

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

                                           Ústav preventivního lékařství LF UP Olomouc 


