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V Praze dne 12. března 2012 
 
 
 
Oponentský posudek na disertační práci "Identifikace rizikových faktorů a optimalizace 
dispenzární péče u nemocných po resekci kolorektálního karcinomu jejich rodin"  MUDr. 
Petra Vítka 
 

Předložená disertační práce je zaměřena na medicínsky i společensky závažnou 
problematiku kolorektálního karcinomu, vysoce aktuální téma v oboru gastroenterologie. 
Incidence a mortalita tohoto zhoubného onemocnění v České republice patří mezi nejvyšší 
v celosvětovém měřítku. I z toho důvodu je zcela zásadní primární (úprava životosprávy a 
jídelníčku), ale zejména sekundární prevence u osob s běžným rizikem vzniku KRK 
(screening), prováděná širokou škálou screeningových metod. Zcela odlišný je však přístup 
k jedincům s vysokým rizikem, kteří mají v osobní či rodinné anamnéze kolorektální 
neoplázii (kolorektální karcinom či pokročilý adenom). V takovém případě by měla být 
prováděna kolonoskopie v doporučených intervalech.  

Disertační práce se skládá ze dvou částí – endoskopické a epidemiologické. V 
endoskopické části bylo prokázáno statistiky významné zvýšení detekce kolorektální 
neoplázie u 62 pacientů s kolorektálním karcinomem při využití metody chromoendoskopie 
pomocí 0,1% roztoku metylénové modři.  Dále bylo potvrzeno, že tato nadstavbová metoda je 
proveditelná, nicméně jejími nevýhodami jsou závislost na kvalitní střevní přípravě a 
prodloužení doby vyšetření. V epidemiologické části byly analyzovány rizikové faktory a 
současná dispenzarizace nemocných po resekci kolorektálního karcinomu a jejich příbuzných 
1. stupně, kteří byli osloveni dotazníkem. Výsledky této části ukazují nedostatečnou 
informovanost jak nemocných, tak i jejich příbuzných, kteří ve většině případů sdílejí i 
nehereditární rizika onemocnění. Zcela alarmující je zjištění, že adekvátně vyšetřeno a 
sledováno je pouze 29% příbuzných.      

Práce odkazuje na 76 literárních zdrojů, ve velké většině jde o recentní citace. 
Nejnovější odkaz na původní práci je z roku 2011.  

MUDr. P. Vítek patří mezi přední a respektované odborníky jak v oboru sekundární 
prevence a diagnostiky kolorektálního karcinomu, tak i terapie přednádorových lézi tohoto 
maligního onemocnění. Je hlavním organizátorem webového portálu, který je zaměřen 
zejména na kolonoskopické vyšetření. Této problematice se věnuje i jako člen výboru 
Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. 
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 K tématu disertační práce publikoval 7 prací v odborných periodicích, u 12 byl 
spoluautorem, z toho ve třech případech šlo o časopisy s impact faktorem 
(Hepatogastroenterology 2008, Surg Endosc 2011 a World J Gastroenterol 2011). K dané 
tématice se opakovaně vyjádřil ve formě přednášky či posteru na tuzemských i zahraničních 
odborných akcích.  

 
Otázky k obhajobě: 

1) V práci je popisováno sledování příbuzných 1. stupně jako screening. Nebylo by 
vhodnější užít termínu dispenzarizace v případě, že jde o osoby se zvýšeným rizikem 
kolorektálního karcinomu? 

2) Při chromodiagnostice bylo využito roztoku metylenové modři. Byly zvažovány i jiné 
roztoky? Je předpoklad, že by byla chromoendoskopie u jedinců s vysokým rizikem 
používána v běžné praxi?   

3) Byl sledován způsob podávání střevní přípravy (dělená/nedělená) 
4) Byly všechny kolonoskopie prováděny diplomantem? Pokud ne, byl sledován rozdíl 

v detekci lézí mezi jednotlivými kolonoskopisty?  
 
Disertační práce je odborně i statisticky kvalitně zpracována, přináší originální závěry 
a splňuje zadané cíle. Proto ji doporučuji oborové radě k obhajobě. Po zodpovězení 
uvedených otázek a řádném vykonání obhajoby doporučuji, aby MUDr. Petru Vítkovi byl 
udělen titul Ph.D. 
 
 
 

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 


