
     

 
 e-mail: 

vusl@uvn.cz 
internet: 
www.uvn.cz 

Vojenský ústav soudního lékařství 
Ústřední vojenská nemocnice 
Vojenská fakultní nemocnice Praha 
U Vojenské nemocnice 1200 
169 02  Praha 6  

IČ: 61383082 
DIČ: CZ61383082 
běžný účet: ČNB Praha 
číslo účtu: 32123881/0710 

sekretariát: 
tel. : +420 973 203 521 
fax.: +420 973 203 519 

 

Vojenský ústav soudního lékařství, ÚVN - VoFN Praha 
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, tel. 973203520-1  
email: milos.sokol@uvn.cz 
doc. MUDr. Miloš SOKOL, Ph.D., MBA 
       

 
   V Praze dne 11. dubna 2021 
 

 

Oponentský posudek 

 
vypracovaný na základě jmenování děkanem Univerzity Komenského v Bratislavě, 

Jeseniové lékařské fakulty v Martině, ze dne 17. 03. 2021, dle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
246/2019 Z.z., § 1, odst. 8, oponentem disertační práce pana MUDr. Martina Janíka, 
Ph.D., odborného asistenta Ústavu soudního lékařství a medicínského práva JLF UK a 
UNM v Martině. Obor habilitačního řízení a inauguračního řízení: patologická anatomie 
a soudní lékařství. 

 
 
Název práce: Náhla a neočekávaná smrť v dospelom veku.  
 
 
Autor habilitační práce se extenzivně věnoval náhlému a neočekávanému úmrtí, 

které se významně podílí na sekční činnosti v oboru soudní lékařství. Za cíl si vytknul 
definovat základní terminologii, rizikové faktory, klinické aspekty, epidemiologii, etiologii a 
patogenezi náhlé a neočekávané smrti v dospělém věku, včetně možné prevence a 
využití molekulárně genetických metod při náhlých úmrtích nebo při nejednoznačném 
pitevním nálezu.    

 
Habilitační práce obsahuje 194 stran, je rozdělena do 8 kapitol a závěru, v poslední 

části je předložen seznam literatury, který čítá velké množství literárních pramenů (262). 
Práce je vhodně doplněna o 20 obrázků, makro i mikroskopických, a 13 přehledných 
tabulek . Obsah práce je zajímavým a netradičním způsobem rozdělen na tři části. V prvé, 
teoretické části, se autor věnuje základnímu vymezení terminologie, epidemiologii, 
rizikovým faktorům, příčinám náhlé a neočekávané smrti a pitevnímu nálezu u náhlého 
úmrtí s negativním nebo nejednoznačným nálezem. Druhá část habilitační práce je 
tvořená souborem 17 originálních prací autora, které se zabývají forenzní patologií 
nenásilných úmrtí. Ve třetí části, která logicky navazuje na předchozí, rozebírá a 
komentuje uvedené práce. Velmi oceňuji to, že na konci každé subkapitoly, tedy konkrétní 

mailto:milos.sokol@uvn.cz


     

 
 e-mail: 

vusl@uvn.cz 
internet: 
www.uvn.cz 

Vojenský ústav soudního lékařství 
Ústřední vojenská nemocnice 
Vojenská fakultní nemocnice Praha 
U Vojenské nemocnice 1200 
169 02  Praha 6  

IČ: 61383082 
DIČ: CZ61383082 
běžný účet: ČNB Praha 
číslo účtu: 32123881/0710 

sekretariát: 
tel. : +420 973 203 521 
fax.: +420 973 203 519 

 

nosologické jednotky příčiny úmrtí habilitant shrnuje poznatky a formuluje je jako Závěry 
pro soudně lékařskou praxi.   

Habilitační práce je zpracována komplexně, přitom je čtivá a zrcadlí fakt, že autor 
se do hloubky zabývá uvedeným tématem a má v něm ucelený přehled.    

Habilitantovi bych vytknul jen opomenutí seznamu zkratek, kterých je v práci řada, 
a i když všechny jsou definovány, přehledný seznam by jistě byl výhodou. Tento fakt však 
nesnižuje vynikající úroveň celé práce. 

 
Po prostudování předložené práce předkládám následující Oponentský posudek: 
 
1) Zvolené téma náhlé a násilné smrti v dospělém věku je v oboru soudní lékařství 

velmi aktuální. Po zavedení molekulárně genetických metod a rozšíření 
portfolia imunohistochemických metod se daří objasnit řadu dříve 
nevysvětlitelných úmrtí a vhodnými preventivními metodami, ve spolupráci 
s klinickými lékaři, vyhledat nositele patologického genu u přímých příbuzných. 
Práce obsahuje velmi bohatou a podrobnou rešerši, včetně jejího zhodnocení, 
což svědčí o velmi dobré práci habilitanta nejen získat široké podklady, ale též 
je precizně analyzovat.   
 

2) Metoda a cíle – autor zvolil vhodné metody zkoumání, které originálně shrnul 
do analýzy a komplexního zhodnocení svých 17 originálních prací, týkající se 
stejného počtu nosologických jednotek příčin náhlé smrti.  

 
3) Výsledky habilitační práce jsou přehledně a stručně prezentovány, textem, 

precizními tabulkami i obrazovou dokumentací.  
 
4) Formální i jazyková úprava habilitační práce je na vysoké úrovni. Autorovi lze 

vytknout málo, jen drobnosti, což jsem uvedl výše. Tato skutečnost však 
významně nesnižuje výslednou celkovou kvalitu posuzované práce.   

 
5) MUDr. Martin Janík, Ph.D. splnil všechny své deklarované cíle beze zbytku. 

Vzhledem ke komplexnímu zpracování tématu náhlé a neočekávané smrti 
bych vřele doporučil rozpracovat jednotlivé typy náhlé smrti formou 
standardního operačního postupu.   

 
6) Habilitant prokázal velmi dobré vědecké a tvůrčí schopnosti.  
 
7) Předložená práce splňuje všechny požadavky na habilitační práci v oboru 

patologie a soudní lékařství, proto ji DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ a po 
úspěšné obhajobě udělit MUDr. Martinu Janíkovi, Ph.D. titul „DOCENT“.  
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Otázka k obhajobě:  

1) Existuje ve Slovenské republice v oborech patologie a soudní lékařství standardní operační 
postup pro náhlou srdeční smrt, zvláště pak pro konkretizaci postupů při využití molekulárně 
genetických metod v kardiopatologii?  

 

 

 
        

doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA 
 


