
Oponentský posudek dizertační práce pana MUDr.Petra Vítka : „ 
Idenifikace rizikových  faktor ů a optimalizace dispenzární péče u 
nemocných po resekci kolorektálního karcinomu a jejich rodin . 

 

Předložená dizertační práce je tematicky aktuální  a svým zaměřením zvláště významná. 

Práce je napsána na 105 stranách, z čehož vlastní text a celkem 281 recentních citací zaujímají 

91 stranu.  7 velmi kvalitních barevných endoskopických obrazů vhodně dokumentuje text. 

Zbytek stran je věnován seznamu celkem  16 tabulek a grafu, přiložen je text informovaného 

souhlasu a obsah  dotazníku, které osoby  zařazené do studii vyplnily a seznam zkratek. 

Dizertační práce je členěna do 6 kapitol, které  tvoří úvod, velice fundovaně prezentovaný  

literární přehled na řešenou problematiku, s uvedením role rizikových faktorů  hereditárních a 

non-hereditárních a faktorů  protektivních. Součásti této části dizertace je popis 

endoskopických diagnostických metod kolorektálního karcinomu, metod  obecně 

využívaných ve screeningu kolorektálního karcinomu,  systém screeningu kolorektálního 

karcinomu v ČR a ve světě .  

Jak již bylo zmíněno, velice obsáhlá literatura v počtu  281 odkazů svědčí o skutečně 

precizním seznámení se dizertanta s poznatky v této oblasti gastroenterologie. 

Cílem dizertační práce bylo  posoudit možnost využití chromoendoskopie při detekci 

střevních neoplazií v rámci dispenzárního programu, včetně sledování členů rodin  osob, které 

prodělaly resekci střeva pro kolorektální karcinom. V části epidemiologické byly posuzovány 

rizikové faktory a úroveň současné dispenzarizace příbuzných prvního stupně u osob po 

resekci kolorektálního karcinomu . 

Dizerant prokázal, že chromoendoskopie v rámci kolonoskopie zlepší  identifikaci především 

plochých a přisedlých neoplazií, při klasické endoskopie obtížně identifikovatelných. Tento 

nález je samozřejmě významným, ale pro  oponenta je nesmírně významnou část, věnující se 

hodnocení výsledků epidemiologických. Epidemiologická studie byla provedena na  62 

osobách po resekci tlustého střeva a na  67 jejich příbuzných 1.stupně  . Výsledek upozornil 

na zásadní fakt, že příbuzní osob s kolorektálním karcinom nejsou o této nemoci informováni 

tak , aby sami akceptovali screening kolorektálního karcinomu ve formě, v  jaké se v ČR 

provádí, ale i tom , že zřejmě i samotní  lékaři zcela nedostatečně stimulují tyto rizikem 

ohrožené osoby, aby se do screeningu zapojily. 



Jako zajímavé lze označit  popsané  rozdíly v dietních zvyklostech mezi  osobami 

s kolorektálním karcinomem  a jejich sourozenci. 

Statistické hodnocení je odpovídající 

 

Dotazy: 

Kolik osob s kolorektálním karcinomem se léčilo primárně pro obesitu a kolik let obesita 

předcházela diagnóze kolorektálního karcinomu? 

Bylo u některého z operovaných pro kolorektální karcinom v rodině, diagnostikováno 

geneticky indukované onemocnění ? 

Jaký je výskyt ve sledovaném souboru tzv následných nádorů ? 

Srovnával dizertant výsledky pozitivní chromokolonoskopie s výsledky jiných 

screeningových vyšetření, např. s imunochemických testem- FIT ? 

 

ZÁVĚR 

Velice zdařilá dizertační práce jak z pohledu volby tématu, tak vlastního precizního 

provedení, dokumentace na vysoké úrovni a závěry validní, nepochybně stimulující  další 

pokračování ve studiu této problematiky. 

Doporučuji, aby po obhajobě dizertační práce byl panu MUDr.Petru Vítkovi udělen titul PhD. 
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