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Posouzení práce
Předložená habilitační práce „Zriedkavé diagnózy v klinickej praxi chirurga“ je
zpracována na celkem 94 stranách. Jak vyplývá z názvu, práce je zaměřena na
podrobný popis některých vzácnějších diagnóz, s kterými se chirurg ve své praxi
setkává jen zcela ojediněle. Autor se zaměřil na ty diagnózy, se kterými sám získal
ve své klinické praxi zkušenosti. Práce je rozdělena do 8 kapitol, kdy po úvodu a
stanovení

cíle

práce

jsou

v jednotlivých

kapitolách

popisovány

následující

diagnostické jednotky: masivní lokalizovaný lymfedém, mukokéla apendixu a další
vzácnější neoplazie tohoto orgánu (mimo mukokély hyperplastický polyp a slizniční
hyperplazie, adenom, low grade apendikální neoplazie, adenokarcinom apendixu).
Další popisovanou nosologickou jednotkou je pseudomyxom peritonea, cystický
lymgangiom dutiny břišní, karcinom s Merkelových buněk a Boerhaaveho syndrom.
Poslední kapitolou je seznam literatury, který obsahuje celkem 124 citací,
vztahujících se k projednávané problematice.
V jednotlivých kapitolách je vždy pojednáno o celé šíři problematiky od diagnostiky
po léčbu a nejsou opomenuty ani historické aspekty popisovaných onemocnění.
Každá kapitola je pak doplněna vlastními zkušenostmi autora a kopiemi k dané
tématice publikovaných prací v odborných časopisech v domácí i zahraniční odborné

literatuře. Práce je bohatě dokumentována přehlednými tabulkami a barevnou
fotografickou dokumentací. Po stránce technického zpracování, stylistické a jazykové
úpravy je práce na velmi dobré úrovni.
Autor si jako cíl habilitační práce zvolil poměrně neobvyklou tématiku, která však
nepostrádá důležitost pro chirurgickou praxi, a přestože se opírá především o
kazuistická sdělení, má velký význam i pro vědecké poznání u jednotlivých diagnóz
právě pro vzácný výskyt těchto onemocnění. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány
podrobně s využitím četných citací z odborné literatury a tyto poznatky jsou doplněny
vždy vlastními zkušenostmi autora, které jsou zapracovány do textu jednotlivých
kapitol. Některé z těchto zkušeností byly zpracovány do časopisecké podoby a kopie
těchto článků je zařazena v příslušných kapitolách.

Práce o lokalizovaném

lymfedému byla publikována jednak v renomovaném časopise Der Chirurg a dále
pak byla tato tématika zpracována z pohledu patologické anatomie a zveřejněna
v časopise Česko-slovenská patologie. V časopise Zentralbl.Chir byla publikována
zajímavá kazuistika o apendikální mukokéle, v časopise Slovenská chirurgie byly
publikovány

vlastní

zkušenosti

s cytoreduktivní

chirurgií

a

hypertermickou

intraperitoneální chemoterapií v léčbě karcinomatózy dutiny břišní. V témže časopise
byla publikována zajímavá kazuistika popisující komplikovaný intraabdominální
lymfangiom

tenkého

střeva

jako

příčinu

náhlé

příhody

břišní.

V časopise

Dermatológia pre prax byla prezentována kazuistika vzácného kožního Merkelova
karcinomu, v Rozhledech v chirurgii pak autor publikoval pozorování primárně
nepoznaného Boerhaaveho syndromu.
Autor zjevně do habilitační práce zařadil ty vzácnější diagnózy, se kterými se sám
setkal a mohl tedy k odborné literární rešerši přiřadit své vlastní zkušenosti.
Předložená habilitační práce i kopie publikovaných článků v odborných časopisech
prokazují, že autor zvládl systematickou práci s odbornou literaturou a zásady
vědeckého hodnocení v klinické praxi. Prokázal dostatečnou erudici a praktické
zkušenosti ve vědecko-publikační činnosti odpovídající úrovni titulu docenta, o který
se uchází.
Závěr: Předložená habilitace prokázala schopnost autora k soustavné vědeckovýzkumné práci a hlubokou znalost zpracované látky. Je třeba vyzvednout originální
volbu tématiky, která má velký význam pro pre- i postgraduální výchovu chirurgů.
Jednoznačně doložil, že i formou kazuistik, a jinak tomu ani u vzácných
diagnostických jednotek nelze, je možno zpracovat vysoce hodnotně a odborně

určitý vhodně zvolený okruh tématiky. Práci hodnotím jako zcela dostatečnou pro
habilitační řízení a doporučuji vědecké radě lékařské fakulty její kladné přijetí a
kladné posouzení celého habilitačního řízení.

V Olomouci 11. 8. 2014

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

