
|}osutltk la diser:tačni práci Mt]l}r.'laromíra Chlrrnrskóhei Klinický l,ýznam měřcní
dislcneilrili§, karrltiekó lepny.

Dr,.I. CLlumský,.ie autorem. u c]oktoranciit nczvykle vcjkóho nrnožsír,í prací. které byly
rtvcře.inčn},n*jen v donrácích ale il,z_atrraničnich časopiscch. ltráce r,"ycl"rilze.iízvclkéhii
kl inického materiálr-r.
Plakázal

t. na sou,boru l26 as1,6plorrratick j,clr eliab*:iků 2. typu poruclru perllze ntyokirrdu u 66 a
ti1o nentoctrí mčli včtší IM-I-a ntenší ciislenzihilitLr ka;oiid než osobv s normitlrrí
perfirzi.

2. na st:uboru 1.{j osob s isc}rcnricknu chort:bnau srdeční a 89 t;slb s ct;:lrální
ntozkovcll: příhodotr asi snížená distensihilita nelrvla ovlivněna srciečnírn lytmťnr {ien
tencleticc ke snížerrí distenzi[:ilily rr pac. S t]MP n sinu,sol,Ýll rvl:ncnr}a ziroršenó
nálezy. pcrkr_rd b1,1i diabetici.

j, na sou,boru 77 nemocnÝch s ischcrnickor: cóvní nrozkovou příht{lou vělší šířku ttvl-1'a
sníženou distenzibilitrr. pokr.:d nenrocní mčli i metabolický synclrorrl

4. na scuboru 1276 nerrrnocných inclikr,rl,aných k toírrkoronárníInLr bvpassu pro
llnemocnčni 3 tepen nebo knrene leló koronárttj tepn},a u 2,5 nenrocných
inclikor:anmýc.lr k náhradč chlopnč(většinou aortá]ní) horši nálezy u diabetikri ve
strovnáni s nediabetiky a lepší náiez u <lsob určených k náhraclě cbl*pn rrež
k revasknlitriz:tci.

'i'"v*to rrálezv.jsorr rrriginálni a zaiinar,Ó. 1]}řtstrl nerad i,r s rozpakrr,,mrrsím konstat{jvijt. že
k so*hmrré přeciložené práci márn řaiirr r,ýhrad.

i;ornáhli nedostatk1, :

V lcxttt se při odkazu napublikoviinou práci věišinclrt urládí jen příjnrcníitlltora. Zkratkr,
nčktrryeh časopisťr.jsou nejasnó(např.str,ír{},ChlumskýJ...SoučKlint'r:.neboslr.66Špác,
.l,.. §F 2006" č. q-l]i. citace ze slranl.6. {"]hlunrský 1991 a studie C]AIrI_-i {srr" 8) není
v seznamu literaturv ut,edena.
Seřazení r,l*stních prací r, přeh}erl* literatr,irv je nejerinotnti,
\iepovtržu.ji za správné.ževtextr:.isouLrr,ťtclčn,vobč*snčkterézákladní."pravd,1"'ajakc"l
citace.i* r.rvádčna "ien l.lastní prácc"
Občas sc rrvárii že řada prací. řada sludii rrv*idi to a 1o a nciro o.iedinčié práce ur,ádě.ii... neni
ur,,*de:ra ani "iedna oitac*.
Střední čásl stranv l 6 nepalří c1o kapito11 cí1 práce ,

Piehleciné kapitol1, nelarmaktllogickó a larn.akalc":gickó o1.1ivnění distenzihilit.v. bez vzlahu
k vlast,ní práci clo dizertační práce nepatří.

|*epŤr:sne íi:rm ulace:
Str. 8 * mrirlir: cévní stěny.ie srrrčsí kr.l}agenu * *1aslitttt... Ve vzorci disl,enzibility se r"rvádí D
jak<l distenxibi]ila i.iako diarnetr istr. l0}. Není vysr,,ůtleno. proč l,c v7_0tťi r,ýpočtu sc
rozšířcrrí tepnv r: sl.steile bere cir.akr:lit.
,..studi* prclkáz-alv. že zl,ÝšenÝ přiic;-:,: clrolesl*rrllu vede k ry,rruše endcrtclu a clistenzibilit1,
ť§lí. l3) apcl nčkolika řádcích {str. 14)sc ul,ádíže vótšina sturliíneprltvrdilateoriic přimó
srruvislosli mezi distenzibilitclu a hlarlinlrr cholestercriu.
§tli:,love ní [\4T' korelrrie s ::izikenr výskr,tu.. .ispíše zr,člšení nebo ztnenšení. ,. )

i"lriušt'ka Ilv{'I- korela,,.illa § el.doleliiilnídysl'unkci }rodnocenou sontlgral,iekýn:r vyšetřením *
ntmůže být citor"árr §a]rxtel z rlrku1991. rnetrxja vznikla pozdčji (stl. 32)
§a slr. 3;1 ne-ni uveden zdrr:j porržilých krit*rii prtl niet,aholir:kÝ synrlrorn.
(Jcisla"nec v clolní pnlrlvinč stra,n}J 35 senr ncpalři"



{,'illce r,Ýznafirnd s*rlie 1,,1PS (st,r,39 a40)_icn nepřímcl přes článek ltoscllor,é. Další studie
t,tc.i sou citttt,:inr,.
l j asvnrplilrnalických cliabetiků 2. ty,pu l<ilrelovir sníže:rá rjist§rrzibilila s prlzitir,nim nálezenl
zátčžor,óho SP;r,CT {srr. i1] (nebylo to l,r,p<rčítán<l},

.,.§t{1l10vellí disterrzibility karotické tepny pretlikovalcl pclz-itivní nťilez při vl,šrtřtr.í §Pr{lT'
nryokardu.í Není uverleno pcřadí v;-šetřcní. netri uvecleno pod ktcrott horlnotu ciistenzibilitir
očekávali pcll_itivni ntilez)

Ned*s|atky:

&{etadika: Přes tcl. že v úvodr: n,a stratlč 7 se urlidč.jípochl,bnrrstir,l reprocirrcihiltč mčření
rlistenzibi!ity. nepokusil se autor.|i z,jistit, nebo alcspt;ri s* eidvolat na jinou pritci. Ncrrí
zclťtr,odnčn,, proč arrtor v.v-chází z př:íčlfh* zcrbrfizťt:í tcpny. N,{ěření distenzibility u
ncmclcnýc]r s fibri]ací síní.jen z, 3 pr,rlzii považLrii za, nedostirlečné.

V kap,itole ci1 práce. str. 15 není ur,ecleno. ž,e bvli l,y,šetřtlváni předer,šínr diabetici.

V kapitille ischemická *horoba srcJeční rr diabetiků na str. 2l není uverlena clef'inic§ raciinné
iinarnt:tizv př*dčasnó k*rr;nánríchorolry (l,ěk? únrmí?). mikro/nrakroalbuntinurie a ani ne
dialretrr". V tabulce ii. str, 24 není uvedcna lry,perlenze. iini konce'ntracť iipirtir. {ilvkovaný
henraglol"rirl- staró jeclncltk1,'.)

V cliskusi není srovnání s nálezů {clistenzibi]ita. IN{'t'. pláty) s nálery.iiných aulorú.

Dislerrzibilita u diabetiků s lC|{§ rrebo C]]!{P.
Nerrí Lir,etlencl. kr:lik pacientťr s ít]HS prr,>clělalo C,\4P a naopak.
},,[eni uveden výskl,t plátů nebo §tenóz v tótc starší populaci.
Výsledky ne,Ísou porovnávány s výsledkviinýth autorů a ani s výsledky v přeclchozí kapitole.
Z nernocných s diabetes rnellitus nikdo nebyl.jen na dietč']
Autor nedcrkazuje. 29 1,yšetřeni djstcnzibi]itv rrril r{,znatrr l,riiagnosticko-teraper.rlickórrr
postuplt u;:enrocnýclr s (l§lP^ Nenlocní ne rnčli prr:kiiz:irrý zdro.i enrbt'lizirc*, 1.\enloc*í s CMF
a.sittitstlvÝ r}{men] a nikolj s tlbrilací síní se nápailrrč 1išili (nikoli však slatisticky významnč)
otl r.rslainíclr skupil":. A byli rrčkově srr:vnalelní',}

I]islcnzibi]ita il ne,nleicnv{rh s {_]]\,lP a rrictabolickÝ,n; svnrjrrlnrexr.
Včk soul;oru nemocných y texlu nir slr. J6 a. r, tahulace X na stranč 37 se Iiší tl lt] let. Nerrí
uvedeno krrlik b1,1o diabetikťr,
Ve r,ýsleclcích opčt tre:rí uveden r,ýsk,vt plátťr" Vysltdkr,"e nepoťtlt,nár,a.jís r,ýsl*dk1,.iiných.

]§*;r:rrcní přt:d op*rtcí srcice -- obdobnó připonrink1,.

Zálčr pr:iicc {str. _i2):
V zár'Ďru i nčkolikrťrt v předchozíclr kapitoliicb s* *l,árií" že nrěření distenzibility"je n:r*torla
k detekci čirsných stadií ater:osklerózv. '1'r; z priice rrcvl,plívťt. Áulnr ncvyšetřoval skrrpirry
Pacienlťr. u kter_i*h by se časná stadiá mlhla ve větším rnčřílku vyskl-tovat. §níži:nou
distenzibri}ilrr ttaše} předevšín,r u starších pacieníů. asi r, 8filá ttl byli hyper:tonie i a mrlozí bvli
diabetici. Distcnzibilita z.ávisí přcder,šínt na sta,vu rnedie " podí1 inlirn_v je neiasrrý,. asi rrral_ý.



a,

VÝznat-tl nlčřeni k odlišení trontbotickó a crrrbrliickó etiologic"ic l,clrni sptlmý. Ncmoeni
s cmbolicki:u ('N4lt §1,1i l,e r,clké ičtšinč zc stt.ttlie r,1,1oučeni takž.c se nen]ohu cionlnivat_ že je
ptlz.rritnl .

V cclé práci neni arli.icdna Itrrtjntltit;rlťintčrnihrl krclnihtt tlaku. lipidii_ inclcxu !člcsnt1
}tnttltnosti a ťrcla.ic o konrpenzaci tljnhelu (resp.,icn l,prr.,ní scsta\.,č.isoLl ur,ittlčln.,- lroilntllt.,
gll kol,arróho henrr;globi n Lr ),

Autor ncanal\zr"lic .,,{slcclk1, z hlerliska r,čktt ;l lrvpcrlcnzc,

},lů.i zrir,čr pcsuclku: Auttlr vl,šetři] tlhdivLrltodllč r,elkú skupinv pacicntů, Z;rracování a
předcr,šínl intcrpretirci vj,slcdkú ptrvažLrii zil nesprlir,,lté a rloporltčrrii přcpracování.
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