
Oponentský posudek 

 

disertační práce MUDr. Karla Balihara, studenta Doktorského studijního programu v oboru 

Vnit ní léka ství na I. Interní klinice Léka ské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, na téma 
„Dysfunkce gastrointestinálního traktu u kriticky nemocných“. 

 

        Disertační práce MUDr. Karla Balihara je napsaná v českém jazyce, má Ř4 stran včetně 
51 literárních odkazů, 6 tabulek, 2 obrázků. 2ř literárních odkazů je starších pěti let. 
Disertační práce vychází z komentovaného souboru 4 původních klinických prací a 3 

p ehledových článků. Pět z těchto publikací je součástí oponovaného textu, jedna je 
v recenzním ízení a jedna se týká probíhajícího klinického projektu. Dvě komentované 
původní práce byly publikovány v časopisu s IF.     

 

1. Aktuálnost zvoleného tématu, význam pro obor 

  

        Problematika gastrointestinálního traktu (GIT) je historicky jedním z nejdiskutovanějších 
témat intenzivní medicíny. Nesporně to souvisí jak s celou adou dosud nezodpovězených 
otázek, týkajících se role GIT ve vývoji multiorgánového selhávání (GIT jako „motor“ 
multiorgánového selhávání,  Meakins J et al., Arch Surg 1986, Deitch E et al., Ann Surg 1987 

Marshall J et al., Ann Surg 1993, Moore E et al.,  J Trauma 1994), tak také s celým spektrem 

p íznaků signalizujících poruchu funkce GIT, která nep íznivě ovlivňuje průběh stonání 
kriticky nemocného pacienta (GIT jako „oběť“ a součást multiorgánového selhávání., 
Reintam B et al., Acta Anaesthesiol Scand 2009). Pochopení celé problematiky navíc 

„komplikuje“ existence st evního mikrobiomu a jeho interakce s lokálním imunitním 

systémem, která může potenciálně vyústit do maligní formy systémové zánětové odpovědi 
(Alverdy J et al., Ann Surg 2000, Clark J et al., Shock 2007).  Z tohoto úhlu pohledu lze 

chápat každou aktivitu, která posouvá poznání o roli GIT u kriticky nemocných pacientů 
kup edu za velice p ínosnou. Takovou aktivitu disertační práce  MUDr. Karla Balihara 
nesporně p edstavuje. Navíc, nim zjištěné skutečnosti, kup íkladu „opožděné rozpoznání 
CDI je spojeno častěji s fulminantním průběhem“, nebo „časový interval od zjištění 
intolerance gastrické výživy po zavedení DES je příliš dlouhý s rizikem neadekvátní nutriční 
podpory“ se můžou okamžitě promítnout do denní klinické praxe. Velice interesantní a také 
originální je část práce věnovaná  sledování jícnové dysfunkce u ventilovaných pacientů 
pomocí high resolution manometrie 

 

2. Splnění sledovaných cílů práce 

         

    Autor v úvodu každého komentá e jasně zformuloval jeho cíl a zjištěné výsledky p ehledně 
prezentoval. V diskusi byl schopen ke svému pozorování zaujmout kritický postoj a v závěru 
pak dát jednoznačné odpovědi na všechny p edem stanovené otázky.    
 

3. Zvolené metody zpracování 

   

        Komentované práce mají charakter observačních  klinických studií. Vlastní výzkum byl 

realizován v p edním evropském centru vedeným prof. MUDr. Martinem Matějovičem, Ph.D., 



které  se již dlouhou dobu zabývá problematikou sepse a multiorgánového selhání. V tomto 

kontextu lze nesporně považovat design studií, jejich technické zajištění, sběr dat a jejich 
statistické srovnávání za p imě eně studovanému problému.  
 

4. Výsledky disertace a význam práce pro praxi 

 

Výsledky disertační práce MUDr. Karla Balihara rozši ují spektrum poznatků o 
dysfunkci GIT u kriticky nemocných pacientů.   
 

5. Hodnocení práce, připomínky a dotazy 

  

           A. Obsahová stránka 

  

           Disertační práce je napsaná formou strukturovaných komentá ů ke 4 původním 
klinickým pracím a 3 p ehledovým článkům. Komentované práce jsou součástí oponovaného 

textu. V závěru disertační práce nechybí údaje o institucionální podpo e klinických studií a 
závěrečné poděkování.    
  

           K obsahové stránce nemám p ipomínek. K tématu obecně mám t i otázky: 
 

1.  ada kriticky nemocných trpí neefektivní či zpomalenou peristaltikou, paralýzou a 

obstipací. Lze tuto situaci – kromě známých terapeutických intervencí – p íznivě ovlivnit 
stimulací cholinergní antiinflamatorní cesty pomocí speciálních formulí enterální výživy ?   
 

2.  Intolerance enterální výživy není v péči o kriticky nemocné z ídkavá. Neuvažuje autor, že 
v některých p ípadech se může jednat o adaptaci a nikoliv o projev dysfunkce GIT ? 

 

3.  Recentní data (Bunaye Z et al., SCCM 43
rd

 Critical Care Congress 2014, Abstract 894) 

upozorňují na významná rizika spojené s užitím PPI v SUP u kriticky nemocných pacientů. 
Změnilo toto poznání Vaší klinickou praxi ?    
 

 

 B. Formální stránka 

 

 Po formální stránce je práce členěna standardním způsobem. K hodnocení gramatické 
správnosti textu nemám oprávnění. V každém p ípade je text práce dostatečně srozumitelným.   

 

6. Závěr 
  

        Disertační práci MUDr. Karla Balihara doporučuji k obhajobě a na základě úspěšné 
obhajoby doporučuji udělení vědecké hodnosti Ph.D. dle platných zákonných norem. 
 

 

Ostrava 1. června 2015     MUDr. Roman Kula, CSc. 

                                             KARIM FN Ostrava 
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