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O p o n e n t s k ý  p o s u d e k  n a  d i z e r t a č n í  p r á c i 

 

Dizertant:  

MUDr. Georgia Kyprianou, 

studentka kombinovaného doktorského studijního programu 

O č n í   l é k a ř s t v í 

na  Katedře oftalmologie  Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské 
fakulty UK v Hradci Králové. 

Název práce: 

Hodnocení zrakových funkcí po laserové korekci 
ametropie 

   Jedním z největších pokroků oftalmologie  posledních několika 
desetiletí je použití excimerových laserů při odstraňování refrakčních 
vad. Cílem je dosáhnout u nositelů  brýlí a MKČ pro korekci myopie, 
astigmatismu či hypermetropie  co nejlepší zrakové ostrosti bez 
jakékoli korekční pomůcky. Spolupráce  oftalmologů s techniky 
přináší stále nové, pokročilejší generace excimerových laserů, které 
spolu s další vyspělou technikou, mapující dokonale rohovku, zlepšují 
nejen zrakovou ostrost, ale současně i kvalitu vidění za různých 
světelných podmínek. Touto problematikou se zabývá i předložená 
disertace a z tohoto hlediska je vyběr tématu aktuální.  

   Za cíl práce si autorka stanovila objektivně porovnat  na souboru 
110 očí zrakové funkce po zákroku excimerovým laserem 
provedeným metodou PRK a LASIK dvěma typy laserů firmy 
Schwind (Esiris starší typ a Amaris novější typ)  a na základě 
dotazníku s 21 otázkami (text těchto otázek je uveden v příloze) 
hodnotit výsledky subjektivně z hlediska pacienta.. Zraková ostrost 
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byla stanovena na optotypech s Landoltovými kruhy za fotopických a 
mezopických podmínek, dále zjišťována kontrastní citlivost a citlivost 
k oslnění. 

     Předložená práce má 80 stran, její členění je méně obvyklé, protože 
začíná souhrnem v českém a anglickém jazyce, po něm teprve začíná 
úvodní část zabývající se historií refrakční chirurgie pomocí 
excimerových laserů. Práce má 66 stran vlastního textu, literatura 
obsahuje 71 citací, text doplňuje 12 tabulek a 22 obrázků. 

     V metodické části je uvedeno, že se jednalo o soubor 110 pacientů 
s myopií mezi -0.5 a -6.0 Dpt, vlastní vyšetření probíhalo před 
zákrokem, dále ve termínech 1, 3 a 6 měsíců a pak po 1 a 2 letech po 
operaci. Podrobně je popsán způsob vyšetření a použité přístroje. 
Velikost souboru pacientů ošetřených excimerovým laserem a 
sledovací doba 24 měsíců jsou dostačující, aby výsledky mohly být 
statisticky zhodnoceny.  

     Výsledková část dopodrobna srovnává výsledky v jednotlivých 
skupinách, znázorňuje je na tabulkách a grafech včetně statistického 
hodnocení a v diskusi srovnává výsledky s pracemi dalších autorů. 
Zajímavá je rovněž dotazníková část, kde pacienti hodnotí své nově 
získané zrakové funkce a vyplývá z nich především velká spokojenost 
s výsledky laserové operace. Výsledky sledování mají význam pro 
praxi, protože k laserovému zákroku na očích se odhodlávají  
především mladí lidé, kteří sportují, řídí auto, pracují na počítačích a 
chtějí získat dokonalé vidění bez jakékoli optické pomůcky. Jejich 
subjektivní hodnocení nově získaných zrakových funkcí z celé řady 
hledisek přispívá k dalšímu vývoji nových generací excimerových 
laserů.  

      V literatuře jsou uvedeny 3 práce publikované v časopise Česká a 
slovenská oftalmologie, v nichž je MUDr. Kyprianou uvedena v jedné 
publikaci jako první autorka, v dalších dvou jako spoluautorka 
publikací z let 2007, 2009 a 2010. Citována je rovněž kniha Trendy 
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soudobé oftalmologie z roku 2007, kde je spoluautorkou jedné 
z kapitol, která se zabývá novými metodami testování zrakové 
ostrosti. 

     Lze konstatovat, že práce rovněž vybízí především další autory 
k používání i jiných vyšetřovacích metod, kterými lze lépe hodnotit 
výsledné zrakové funkce a neposuzovat kvalitu vidění pouze 
z jediného hlediska - nejlépe dosažené zrakové ostrosti na běžných 
optotypech. 

     Předloženou práci mohu hodnotit  pouze ze svázaného exempláře, 
bez poskytnutého autoreferátu. Je dokonale vypracována, tabulky a 
grafy výborně doplňují text . Několik překlepů (ascentní a descentní 
na str.7, dvěmi na str.14 a opakovaně v anglickém souhrnu výraz 
„pacients“) kvalitu práce nesnižují. 

Dotazy oponenta autorce dizertace: 

1/ V obou skupinách byli zařazeni pacienti operovaní jak metodou 
PRK, tak  metodou LASIK. Zabývali jste se porovnáním případných 
funkčních rozdílů mezi těmito metodami po zásahu na rohovce? Po 
kterém typu operace nastává zlepšené vidění dříve? 

2/ Domníváte se, že standardním používáním Wavefront analýzy by 
výsledky kvality vidění bez korekce se dostavily dříve? 

3/ Kolik operatérů se podílelo na hodnocených a sledovaných očích? 

4/ Jakým způsobem byli vybíráni pacienti resp. oči do sledovaného 
souboru? 

5/ Váš názor na standardní používání femtosekundového laseru u 
LASIKu . Jsou pak výsledky ještě lepší? 

6/ Používáte u PRK úplné odstranění rohovkového epitelu nebo 
provádíte metodu tzv. LASEK? 

 



4 
 

 

Z á v ě r 

 

     MUDr. Georgia Kyprianou v předložené dizertační práci 
prokázala, že ovládá metody vědecké práce, získané poznatky 
kriticky hodnotí a dovede pracovat  se statistickými údaji a 
s literaturou. Práce je vypracována podle kriterií pro dizertační 
práce. 

Z těchto důvodů doporučuji, aby se předložená dizertace 
stala podkladem pro obhajobu před komisí pro získání 

vědeckého titulu Ph.D. 

 

 

prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc., 

profesor oční kliniky Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Plzni 

 

Plzeň, 30. září 2015 

 

 


