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Vlastní hodnocení 
 
Aktuálnost zvolené problematiky 
Monitorování mozkové funkce bylo zavedeno do klinické praxe neonatologických 
pracovišť teprve nedávno. Metoda umožňuje kontinuálně monitorovat u nemocných 
novorozenců činnost mozku bed-side způsobem, a přináší tak cenné informace o 
třetí z vitálních funkcí. Zkušenosti jednotlivých pracovišť jsou však stále omezené, a 
proto je vybrané téma zcela aktuální. 
 
Metody zpracování 
K měření mozkové funkce byl zvolen přístroj CFM 6000, který patří v současnosti 
k nejčastěji používaným. K třídění záznamů je použita standardní klasifikace, stejně 
jako k popisu hypoxicko-ischemické encefalopatie, a rovněž ke klasifikaci 
dlouhodobého vývoje a event. postižení bylo použito vhodné rozdělení.  
Statistické hodnocení bylo provedeno přiměřeným způsobem (chí-kvadrát), zde se 
vyskytlo drobné nedorozumění v podobě uvádění hladiny významnosti současně  
0,05 a 0,01, kdy jistě postačí napříště uvést jen jednu hodnotu.  
 
Výsledky  a nové poznatky, které byly v práci zjišt ěny  
Metoda a EEG je velmi vhodně využita jak k hodnocení tíže stavu novorozence 
v akutní fázi porodní asfyxie, tak jako podklad k prognostickým úvahám. Přirozeně je 
dále hodnocen přínos pro stanovení indikace k řízené celotělové hypotermii. Práce 
prokazuje signifikantní korelaci s krátkodobým (stupeň hypoxicko-ischemické 
encefalopatie, časné úmrtí) i dlouhodobým výsledkem dítěte (psychomotorická 
retardace). V poměrně rozsáhlé diskusi autorka porovnává výsledky vlastní práce 
s výsledky zahraničních studií a shledává, že se významně neliší a vysoká senzitivita 
a specificita metody je v souladu s jinými studiemi.  Pak tedy je také potvrzen 
pozitivní význam metody pro indikaci hypotermie a dále také ověřena správnost 



používaných indikačních kriterií pro léčebnou hypotermii.  Zde (str. 66)  autorka  
uvedla jednu kontradikci ( Děti s normální aEEG křivkou měly …paroxysmální aktivitu 
na aEEG…) – křivka může být buď normální nebo s paroxysmální aktivitou, ale obojí 
současně nelze.  Výsledky práce podtrhují nutnost včasného vyhodnocení 
indikačních kriterií, včetně záznamu aEEG,  pro zahájení hypotermie. Autorka velmi 
správně upozorňuje na možnou modifikaci aEEG  křivky vlivem podaných 
antikonvulziv.  Dále uvádí ještě jako další možné využití metody odhalení subklinicky 
probíhající paroxysmální aktivity.  
V druhé části práce se autorka zabývala sledováním dozrávání  aEEG záznamu 
během postnatálního života ve skupině silně nezralých novorozenců bez prokázané 
cerebrální léze. Soubor byl zatím příliš malý na definitivní závěry, ale navržené 
využití se  jeví jako možné i slibné do budoucna pro sledování například dětí 
s intraventrikulárním krvácením a rozvoje posthemoragického hydrocefalu atd. 
Autorka také vhodně připojila i posouzení intra- a interindividuální korelace 
hodnocení záznamů EEG, která byla zjištěna jako velmi dobrá. 
  
Dosažení stanovených cíl ů doktorské diserta ční práce  
Mohu konstatovat, že oba stanovené cíle práce byly dosaženy. 
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