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Posudek oponenta  

Habilitační práce: Integrácia metódy lokálneho podtlaku do stratégie liečby nehojacich 

sa rán 

Uchazeč:   Peter Bukovčan, MUDr., PhD. 

 

Předložená habilitační práce má celkem 169 stran, vlastní text včetně literatury je poté na 152 stranách, 

zbývající část tvoří přílohy, spolu se seznamem tabulek a obrázků. Text je doplněn celkem 4 tabulkami, 

17 obrázky a 201 citacemi. Práce se týká stále aktuální problematiky použití podtlakové terapie a jejího 

dalšího využití u nehojících se ran. Dnes je snaha řady autorů implementovat poznatky z použití 

podtlakové terapie v dalších indikacích, které velmi vhodně autor habilitační práce doplňuje svými 

poznatky.  

Rutinní zavedení podtlakové terapie do klinické praxe mělo a má jednoznačný dopad zejména na kvalitu 

života pacientů potýkající se problematikou „měkkotkáňových“ defektů různé etiologie.  

Na tomto místě bych velmi rád zdůraznil, že celá práce zrcadlí výsledky systematické a dlouhodobé 

činnosti uchazeče v této oblasti.   

 
Formální a stylistická úroveň 

Habilitační práce je vhodně rozčleněna, teoretická část umožňuje pochopení a vhled do problematiky a 

také dokumentuje excelentní znalosti autora v problematice patofyziologie hojení ran, klinického 

managementu a zvládání komplikací asociovaných se stagnací uzávěru kožních defektů. Vzhledem 

k tomu, že nejsem rodilý mluvčí není a ani nemůže být mou ambicí hodnotit jazykovou kvalitu textu, 

přesto ve formální části je možno zaznamenat několik drobností jako například názvy mikroorganismů 

se píší kurzívou nebo v textu se objevuje název TNF-alfa a dále TNF-α. Tyto drobné nedokonalosti jsou 

spíše sporadické a v žádném případě nekompromituje kvalitu předkládané práce. 

 
Věcná úroveň 

Podkladem pro habilitační práci je mnohaletá aktivita uchazeče a jeho týmu. Díky zkušenostem celého 

týmu a počtu pacientů a velmi širokého spektra ran, u kterých byla indikována podtlaková terapie, patří 

bezpochyby mezi stěžejní pracoviště nejen na Slovensku. Součástí habilitační práce je také textová 

příloha publikovaná v prestižním časopise, která retrospektivně hodnotí celkem 50 případů použití 
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podtlakové terapie u různých ran v různých lokalizacích. Habilitační práce je doplněna také demonstrací 

hojení ran pomocí podtlakové terapie na několika klinických případech.  

Habilitační práce si stanovuje několik dílčích cílů, které jsou beze zbytku splněny. Jako nejdůležitější 

vidím vytvoření strategie a implementace algoritmu použití této metody u různých typů ran. 
 
Dotazy a komentáře oponenta k obhajobě habilitační práce  

1) V práci zmiňujete „Vancouver Scar Scale“ (VSS), využíváte i další metody hodnocení jako 

například „The Patient and Observer Scar Assessment Scale“ (POSAS) nebo Yeong scale ev 

jiné? 

2) Kde vidíte budoucnost ev. potenciál pro další využití podtlakové terapie v následujících letech? 

Myslíte si, že již podtlaková terapie již vyčerpala své možnosti? 

3) Máte zkušenosti s aplikací podtlakové terapie v případě použití dermálních náhrad typu např. 

MatriDerm? 

4) V praxi velmi často využíváme také možnosti domácí podtlakové terapie, jak se k této možnosti 

stavíte vy, používáte ji u svých pacientů? 

5) Takto komplexně popsaná problematika použití podtlakové terapie by jistě zasloužila také 

vydání v knižní podobě.  

 

 

Závěr 

Habilitační práce Petera Bukovčana, MUDr., PhD., „Integrácia metódy lokálneho podtlaku do stratégie 

liečby nehojacich sa rán“ splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru Chirurgie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno dne 9.5.2022   Doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M. 
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