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Zvolené	  téma	  
Práce	  předložená	  doktorandem	  MUDr.	  Tomášem	  Kydlíčkem	  zpracovává	  
problematiku	  rekonstrukce	  prsu	  po	  mastectomii	  pro	  onkologické	  onemocnění.	  
Jedná	  se	  o	  velmi	  citlivé	  téma,	  které	  je	  v	  poslední	  době	  intenzivně	  diskutováno	  jak	  
v	  odborné,	  tak	  laické	  veřejnosti.	  MUDr.	  Kydlíček	  ve	  své	  práci	  podává	  ucelený	  
přehled	  o	  této	  chirurgické	  problematice.	  Skutečnost,	  že	  doposud	  nepanuje	  
jednoznačný	  konsensus	  na	  tuto	  problematiku	  činí	  jeho	  práci	  velmi	  aktuální.	  
MUDr.	  Kydlíček	  vyhodnocuje	  zkušenosti	  jejich	  pracoviště	  za	  období	  11	  let	  a	  
vyvozené	  závěry	  prezentuje	  odborné	  veřejnosti.	  Práce	  podává	  ucelený	  pohled	  na	  
danou	  problematiku.	  	  
	  
Cíle	  práce,	  zhodnotit	  a	  porovnat	  spokojenost,	  míru	  komplikací,	  generalizaci,	  
úmrtí	  v	  důsledku	  generalizace,	  vliv	  rekonstrukce	  na	  kvalitu	  osobního	  života,	  vliv	  
rekonstrukce	  na	  kvalitu	  partnerského	  života	  a	  vyvodit	  klinické	  doporučení,	  jsou	  
stanoveny	  adekvátně.	  	  
	  
Metody	  zpracování	  
Autor	  používá	  metodu	  rektrospektivního	  sběru	  dat,	  jejich	  analýzy	  a	  detailního	  
statistického	  zpracování.	  Na	  základě	  tohoto	  zpracování	  vyvozuje	  závěry,	  které	  
slouží	  k	  formulaci	  klinických	  doporučení.	  	  
Autor	  porovnává	  2	  soubory	  –	  soubor	  51	  pacientek,	  které	  podstoupily	  60	  
bezprostředních	  rekonstrukcí	  a	  soubor	  102	  pacientek,	  které	  podstoupily	  111	  
odložených	  rekonstrukcí.	  	  
Velikost	  souborů	  je	  vzhledem	  k	  současné	  úrovni	  této	  problematiky	  v	  ČR	  zcela	  
adekvátní.	  	  
	  
Výsledky	  
Autor	  prezentuje	  řadu	  výsledků	  z	  nichž	  za	  zásadní	  považuji:	  vliv	  typu	  
rekonstrukce	  na	  délku	  výkonu	  a	  množství	  komplikací,	  výskyt	  generalizace	  a	  
úmrtí	  v	  jednotlivých	  souborech	  po	  dobu	  sledování,	  spokojenost	  pacientek	  
s	  výsledkem	  rekonstrukce,	  vliv	  rekonstrukce	  na	  kvalitu	  osobního	  života,	  vliv	  
rekonstrukce	  na	  kvalitu	  partnerského	  života	  a	  výsledná	  akceptance	  
rekonstrukčního	  výkonu	  prsu	  ze	  strany	  pacientek.	  	  
	  



Zjištění,	  že	  bezprostřední	  rekonstrukce	  prsu	  významně	  neprodlužuje	  operační	  
dobu	  výkonu,	  že	  výskyt	  generalizace	  a	  výskyt	  úmrtí	  v	  důsledku	  generalizace	  se	  
v	  obou	  souborech	  statisticky	  významně	  neliší,	  a	  že	  odložená	  rekonstrukce	  je	  
asociována	  se	  zvýšeným	  rizikem	  rozpadu	  partnerského	  vztahu	  považuji	  za	  
hlavní	  a	  silná	  argumentační	  kritéria	  podporující	  filosofii	  provádět	  bezprostřední	  
rekonstrukci	  prsu	  ve	  všech	  případech	  kdy	  není	  kompromitována	  chirurgická	  
radikalita	  a	  onkologická	  léčba.	  
	  
Při	  dodržení	  těchto	  principů	  je	  možno	  souhlasit	  s	  navrženým	  terapeutickým	  
algoritmem	  doktoranda.	  
	  
Z	  tohoto	  pohledu	  práce	  splnila	  stanovený	  cíl.	  
	  
Přednosti	  a	  nedostatky	  
	  
Nedostatek	  práce	  vidím	  v	  poněkud	  méně	  konzistentním	  vědeckém	  jazyce	  a	  
někdy	  příliš	  stručné	  interpretaci	  statistických	  výsledků.	  Rovněž	  obsáhlejší	  
obrazová	  dokumentace	  by	  byla	  pro	  práci	  přínosem.	  
	  
Za	  hlavní	  přednost	  práce	  považuji	  aktuálnost	  zvoleného	  tématu	  a	  snahu	  zahájit	  
minimálně	  regionální	  diskuzi	  k	  tomuto	  tématu	  na	  základě	  vědecky	  zjištěných	  
výsledků.	  	  
Také	  šíři	  zpracování	  a	  důraz	  kladený	  na	  psychologické	  aspekty	  dané	  
problematiky	  považuji	  za	  přednost	  této	  práce.	  
	  
Závěr	  oponentského	  posudku:	  Na	  základě	  vyhodnocení	  nedostatků	  a	  přínosů	  
práce	  doporučuji	  práci	  k	  obhajobě.	  
	  
Otázky	  doktorandovi	  
	  
Pozorujete	  nějakou	  změnu	  v	  přístupu	  ostatních	  členů	  interdisciplinárního	  
mamologického	  týmu	  po	  zveřejnění	  výsledků	  Vaší	  práce?	  
	  
Jaký	  je	  Váš	  osobní	  názor	  rekonstrukci	  prsu	  pomocí	  lipograftingu?	  
	  
	  
	  
V	  Olomouci	  23.	  12.	  2013	  	  
	  
	  
	  
MUDr.	  Bohumil	  Zálešák,	  Ph.D.	  
	  
	  
	  


