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Habilitačnej práce, MUDr. Petra Bukovčana ,PhD. 

odborného asistenta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty UK  

a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, na tému: 

„ Integrácia metódy lokálneho podtlaku do stratégie liečby nehojacich sa rán“ 

vypracovaný v zmysle platnej legislatívy o vysokých školách.  

Posudok podáva: prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA 

I. Chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP V Košiciach 

Tr. SNP 1, Košice 

 

1. Všeobecná charakteristika práce  

Predložená habilitačná práca „Integrácia metódy lokálneho podtlaku do stratégie liečby 

nehojacich sa rán“ je spracovaná na 169 stranách, obsahuje 56 obrázkov a 4 tabuľky. Práca je 

rozdelená na 11 hlavných kapitol, jednotlivé kapitoly sú prehľadne členené na podkapitoly. 

Bibliografické údaje sú upravené podľa normy, výber z rozsiahleho písomníctva realizovaný 

autorom je primeraný. Obsahuje 201 citácií z domácej a zahraničnej literatúry. Jazyk práce, 

jej členenie a spracovanie je na požadovanej úrovni a dáva predpoklad, že obhajoba písomnej 

práce bude kvalitná, zrozumiteľná a hodnotená pozitívne.  

2. Aktuálnosť zvolenej témy  

Zvolená téma habilitačnej práce je aktuálna. Hojenie rán je komplexný proces, pri 

ktorom spolupôsobia faktory vonkajšieho a vnútorného prostredia. Liečba s využitím 

lokálneho podtlaku používaná u nehojacich sa rán aktívnym prístupom pripravuje podmienky 

na uzáver spodiny rany. Autor v práci predstavuje komplexný prístup využitia podtlakovej 

liečby nehojacich sa rán jej indikácie a kontraindikácie.   

3. Ciele práce  

Hlavným cieľom tejto práce bolo stanoviť algoritmus liečby nehojacich sa rán 

s použitím lokálnym podtlakom asistovanej liečby, dokázať jej opodstatnenosť a klinickú 

výhodnosť v indikovaných prípadoch. Autor definoval stratégiu liečby nehojacich sa rán.   



Prácu doplnil opisom a analýzou klinických prípadov.  Súčasťou práce je textová príloha, 

do ktorej autor vložil svoju prácu „Clinical experience with the use of negative pressure 

wound therapy combined with a silver-impregnated dressing in mixed wounds: 

A retrospective study of 50 cases.“ V predloženej práci autor poukazuje na výhody 

používania kombinovanej liečby použitím strieborných preparátov a negatívneho podtlaku.  

4. Zvolené metódy spracovania  

Autor sa k stanovenej problematike stavia zodpovedne, čerpá zo súčasnej literatúry a 

zo svojich odborných skúseností. V habilitačnej práci je stanovená stratégia liečby nehojacich 

sa rán lokálnym podtlakom.  

5. Výsledky a prínos nových poznatkov a prínos pre ďalší rozvoj vedy  

V habilitačnej práci podáva autor súčasný vývoj poznania zvolenej problematiky. Na 

základe klinických skúseností s liečbou s použitím negatívneho podtlaku autor vypracoval 

postup liečby, ktorý sa etabloval na pracovisku. Z hľadiska liečby autor rozdelil liečbu na 

prvú fázu - predintervenčnú, druhú fázu - intervenčnú a tretiu fázu-fázu terapeutického 

postupu.  

Na základe výsledkov autor zdôrazňuje význam a efektívnosť metódy lokálneho 

podtlaku v hojení rán. Používanie nových terapeutických modalít, prenosných jednorázových 

systémov na lokálny podtlak a kombinácie použitia lokálneho podtlaku s preparátmi  s 

kontaktnými vrstvami impregnovanými striebrom umožňujú zlepšenie liečby pacientov 

s nehojacimi sa ranami.  

 

6. Pripomienky a otázky pre autora  

Predložená habilitačná práca je podrobne zdokumentovaná, s interpretáciou dobre 

podložených vlastných skúseností. Práca spĺňa svojím obsahom a formou stanovený rámec 

habilitačnej práce. 

7. Záver  

Habilitačná práca vyjadruje spôsobilosť autora samostatne tvorivo a vedecky 

pracovať. Spĺňa kritériá pre habilitačnú prácu. Celkovo je práca spracovaná na dobrej úrovni. 

Autor pracoval so súčasnou bázou odbornej literatúry a vlastnými výsledkami.  



Na základe vyššie uvedených skutočností, prácu hodnotím kladne a odporúčam 

MUDr. Petra Bukovčana, PhD., odborného asistenta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej 

chirurgie Lekárskej fakulty UK  a Univerzitnej nemocnice v Bratislave po úspešnom 

habilitačnom konaní, vymenovať za docenta.  

                                                                                 

 

Košiciach, 16.05.2022 

 

 

      Prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA 

I.Chirurgická klinika 
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