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Oponentský posudek na habilitační práci 

Hereditárne poruchy sluchu na Slovensku: genotypy, fenotypy, vplyv na rehabilitáciu 

MUDr., RNDr. Lukáš Varga, Ph.D. 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, LFUK a UNB, Bratislava 

 

Habilitační práce je přehledně členěna na část úvodní teoretickou a soubor publikovaných 

prací.  

V teoretickém úvodu jsou popsány vybrané aspekty hereditárních poruch sluchu, jejich 

epidemiologie a etiopatogeneze. Dále je uvedena podrobně klasifikace dědičných poruch 

sluchu nesyndromových a syndromových, malformace vnitřního ucha a jejich asociace 

s dědičnými poruchami sluchu, genetika poruch sluchu spojených s vestibulární 

symptomatologií, sluchová neuropatie, jednostranná senzorineurální porucha sluchu. 

Zajímavá je kapitola o historii výzkumu dědičných poruch sluchu na Slovensku, která je 

v posledních letech spojena především se jménem autora habilitačního spisu Dr. Vargy. Jsou 

uvedeny recentní znalosti stran hereditáních poruch sluchu.  

Následuje hlavní část práce, kde je stanoveno 5 cílů práce, které jsou řešeny v přiložených 12 

vědeckých publikacích in extenso. V jednotlivých publikacích jsou vždy stanoveny cíle práce, 

jasné a konkrétní hypotézy, na které je zřetelně zodpovězeno v diskusi prací.  

Přehledně zpracovaný je komentář k hlavním pracím autora, kde je vždy uveden současný 

stav a hlavní výstupy práce. Úvodní text včetně bohaté literatury a tabulek čítá 99 stran.  

Teoretický úvod k tématu a především soubor publikovaných prací demonstrují vědeckou a 

publikační vyzrálost MUDr., RNDr. Lukáše Vargy, Ph.D. Autor pracuje výborně s literaturou, 

používá vhodné metody a postupy, kvalitně zpracovává jednotlivé výsledky a předkládá 

přehlednou a kritickou diskusi.  
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Pozitiva práce: 

- Téma práce je aktuální, přináší nové významné vědecké poznatky. 

- Jedná se o velmi kvalitní soubor publikovaných prací s novými vědeckými poznatky a 

publikačními výstupy: publikace v časopisech s IF a v recenzovaných časopisech. 

- Velmi dobrý vědecký a slovenský jazyk (pokud mohu hodnotit správnost). 

- Přehledné řazení textu celé habilitační práce. 

 

Negativa práce: 

- V závěru spisu by bylo vhodné uvést základní doporučení v diagnostice hereditárních 

poruch sluchu ve vazbě na screening sluchu novorozenců pro ORL, neonatologickou a 

pediatrickou praxi  

 

Dotazy: 

1. Jaká jsou doporučení autora k diagnostice hereditárních poruch sluchu pro běžnou 

ORL praxi? 

2. Jaké autor očekává perspektivy rozvoje diagnostiky hereditárních poruch sluchu a 

kochleárních implantací? Genetická diagnostika je časově velmi náročná a kochleární 

implantace prelingvální vrozené hluchoty je provedena často dříve, než jsou 

k dispozici výsledky genetického vyšetření. 

 

Závěr:  

Práce MUDr. RNDr. Lukáše Vargy, Ph.D. splňuje požadavky na habilitační práci, 

doporučuji práci přijmout v předložené formě a na jejím základě doporučuji udělit titul 

docent pro obor otorinolaryngologie. 
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