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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na habilitačnú prácu 
 

Názov práce – Využitie elastografie lymfatických uzlín v axilárnom stagingu karcinómu prsníka 

 

Autor  –  MUDr. Marek Smolár, PhD, MPH 

  Univerzita Komenského v Bratislave 

  Jeseniova lekárska fakulta v Martine 

odborného asistenta z Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra 

 

 Posudok bol vyžiadaný prípisom dekanky  JLF UK, prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSC, 20. decembra 

2021, č.j. 121/FR/2021 C VI/1.  

 Habilitačná práca bola vypracovaná na Jeseniovej LF UK v Martine. 

 

 

Váž.pani dekanka, 

Na základe Vášho prípisu z 20. decembra 2021, č.j. 121/FR/2021 C VI/1 v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. 

o postupne získavania  vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, predkladám oponentský posudok na 

habilitačnú prácu MUDr. Mareka Smolára, PhD, MPH na tému Využitie elastografie lymfatických uzlín v axilárnom 

stagingu karcinómu prsníka. 

 

Práca je napísaná kompletne na 82 stranách vrátane príloh. Samotná práca je rozdelená do 11 kapitol a niekoľkých 

podkapitol.  V práci je použitých 135 nečíslovaných literárnych prameňov, vrátane autocitácie. 44 citácií je 

z posledných 5 rokov. Súčasťou práce je 34 obrázkov z vlastnej praxe a literárnych zdrojov a 5 tabuliek. 

 

Aktuálnosť zvolenej témy: 

V súčasnej dobe vo všeobecnosti pribúda ochorení prsníka a celosvetovo sa venuje veľká pozornosť genetike ochorenia 

a indikáciám na rozsah potrebného operačného výkonu, k čomu prispieva hlavne správna detailná predoperčná 

diagnostika rozsahu ochorenia, hlavne postihnutia LU v oblasti axily.  

 

Ciele habilitačnej práce: 

Ciele práce smerovali ku zlepšeniu predoperačnej neinvazívnej diagnostiky možného postihnutia LU v axilárnej oblasti 

pomocou ultrazvukovej elastografie, čím by sa mohol redukovať rozsah potrebnej operácie hlavne v oblasti disekcie 

axilárnej oblasti. Primárnym cieľom bolo posúdenie senzitivity a špecificity uvedenej metódy so snahou potvrdiť 

spoľahlivosť metódy na odlíšenie benígnej LU od metastatickej. Sekundárnym cieľom bola štandardizácia metódy. 
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Celkové hodnotenie práce: 

Práca vychádza hlavne z literárnych údajov, ktoré korelovali s výsledkami štúdie vykonanej v nemocnici Martin 

v spolupráci s gastroenterologickou klinikou. 

 Vlastná štúdia je podrobne spracovaná na 20 stranách práce so záverom – parametre elastografie sledované 

v štúdii vykazovali lepší diagnostický výkon ako klinické a USG vyšetrenie a hodnotenie LU, hoci v porovnaní 

s chirurgickou biopsiou sentinelovej uzliny stále nedosahujú požadované hodnoty senzitivity a špecificity.  

V centre pozornosti práce je neustále sa zvyšujúci dopyt po neinvazívnych metódach predoperačnej diagnostiky 

možných MTS ložísk v LU v axile, pretože nedostatočná predoperačná diagnostika vedie k rozsiahlym operačným 

výkonom, ktoré majú pomerne vysoké percento závažných pooperačných komplikácií aj s možnou doživotnou 

mutiláciou pacientov. 

Záverom konštatujem, že habilitačná práca MUDr. Mareka Smolára, PhD., MPH, svedčí o dostatočných 

odborných znalostiach a skúsenostiach v uvedenej problematike.   

V uvedenej štúdii je však potrebné ďalej pokračovať v spolupráci s certifikovanými a erudovanými 

sonografistami. Výsledky sú a budú prínosom pre zlepšenie kvality starostlivosti o pacientov s karcinómom prsníka.  

Karcinóm prsníka vyžaduje komplexný prístup a bolo by vhodné pacientov sústreďovať na špecializované 

pracoviská.  

 

K predloženej práci mám nasledovné otázky: 

1. Vzhľadom na náročnosť metódy je potrebná erudícia, štandardizácia – kto by sa podľa Vás mal vykonávať 

ultrazvukovú elastografiu? 

2. Súhlasíte s názorom potreby špecializovaných pracovísk – centier na komplexné riešenie karcinómu prsníka?  

 

Záver 

Predložená habilitačná práca MUDr. Smolára, PhD, spĺňa všetky kladené požiadavky po stránke odbornej aj 

formálnej. Svedčí o jeho erudovanosti v danom odbore, ale aj o jeho práci s literatúrou a hlavne o snahu o rozvoj danej 

metódy a jej aplikácie do praxe. Prináša nové poznatky, ktoré sú prínosom pre rozvoj chirurgie. 

Odporúčam, aby habilitačná práca bola prijatá a po úspešnej habilitačnej prednáške a obhájení téz 

habilitačného spisu bol MUDr. Marekovi Smolárovi, PhD., MPH udelený titul docent v odbore chirurgia. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa   14. 1. 2022  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D., v.r. 

               II. Chirurgická klinika SZU, Banská Bystrica 

 

 

 


