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Práce se zabývá problematikou hodnocení jaterních funkcí. Vychází z potřeby 

nalézt metodu, která bude exaktně kvantifikovat funkci jater a současně bude 

nemocné s jaterním poškozením stratifikovat dle jejich prognózy. S ohledem na tyto 

požadavky se autorka koncentruje na dechový test s 13C-methacetinem.  

V první části práce podává komplexní přehled problematiky metod hodnocení 

funkce jater. Charakterizuje jednotlivé testy. Popisu dechových testů se značenými 

izotopy je věnována samostatná kapitola. Největší prostor pak  posuzovanému 

dechovému testu s 13C-methacetinem. Obsahuje detailní rozbor principu metody, 

hodnocení výsledků a jeho praktického provedení. 

Druhá část disertační práce představuje vlastní studie jejichž výsledky ukázali, 

že dechový test s 13C-methacetinem je spolehlivým testem s reprodukovatelnými 

výsledky pro identifikaci nemocných s jaterní cirhózou. Specificita testu pro diagnózu 

jaterní cirhózy je ve srovnání se samostatnými biochemickými ukazateli významně 

vyšší. Unikátní jsou výsledky hodnocení jaterních funkcí u nemocných se srdečním 

selháním. Studie prokázala, že u nemocných s dekompenzovaným srdečním selháním 

dochází k významné poruše jaterní funkce. Poškození jaterní funkce kvantifikováno 

dechovým testem s 13C-methacetinem signifikantně koreluje s prognostickou 

klasifikací srdečního celhání podle NYHA. V závěrečné, kasuistické části, autorka 

dokumentuje konkrétní využití hodnoceného testu v odhalení časné jaterní dysfunkce 

a v monitorování efektu léčby.  

Formálně je práce napsaná na 75 stranách textu. Přehledně členěna do devíti 

základních kapitol. Autorka správně cituje 64 publikovaných prací. Přílohou 

disertační práce jsou publikace autorky. Dvě v časopise International Journal of 

Cardiology jehož aktuální IF je 6.8. 

Doktorka Hendrichová prokázala detailní znalost předkládané problematiky, 

schopnost přípravy a realizace vědeckých projektů, jejichž výsledky byli publikovány 



v prestižních časopisech. Výsledky studií vychází ze závěrů náročných statistických 

analýz. Z práce je zřejmé, že autorka aktivně participovala i na této části svých 

projektů. Předkládaná problematika je aktuální a dosažené výsledky mají konkrétní 

výstupy pro aplikaci v klinické praxi. Vysoce vyzdvihuji odvahu realizace 

interdisciplinárního projektu. Takto postavený projekt vyžaduje znalost nejen 

v problematice, ve které je autorka odborník, ale rovněž excelentní znalosti z dalšího 

oboru. Disertační práce plně splňuje kriteria pro udělení vědecké hodnosti Ph.D. 

(Philosophiae doctor) 

Vysoká kvalita předkládané disertační práce je jistě zásluhou odborného 

vedení renomovaného školitele, celého autorského tímu a zázemí klinického 

pracoviště autorky. 

     

Otázky autorovi práce: 

Jaké jsou limitace testu, v čem jsou potenciální úskalí širšího využití v běžné klinické 

praxi? 

Bude se autorka věnovat uvedené problematice i nadále? Jak rozvine své sledování? 
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