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Hodnocení habilitační práce MUDr. Vladimíra Popelky, Ph.D., 
odborného asistenta Kliniky úrazovej chirurgie SZU LF v Bratislavě, 

s názvem: 
 

„Zlomeniny patní kosti“  
předložené ve formě monografie Zlomeniny patní kosti vydané nakladatelstvím Herba , Brati-

slava 2017, ISBN 978-80-89631-58-2. 
 
 
V souladu s legislativou SR o habilitačním řízení na základě doporučení předsedy habilitační 
komise Prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc. jsem byl jmenován děkanem UPJŠ LF v Košicích 
Prof.MUDr.Danielem Pellou, Ph.D. oponentem habilitační práce výše jmenovaného. 
 
 
Charakteristika práce: 
Monografie na 126 stranách textu má za cíl sumarizovat problematiku zlomenin patní kosti. 
Jednotlivé kapitoly zahrnují funkční anatomii, biomechaniku, patologickou anatomii, dia-
gnostiku, klasifikaci a skórovací schémata, terapii, komplikace. Autor v publikaci dokumentu-
je analýzu mechanizmu úrazů pacientů na Klinice úrazovej chirurgie SZU v Bratislave  
v období 2007-2014 a v závěru knihy hodnotí vlastní soubor pacientů v tomto časovém obdo-
bí. Členění kapitol je systematické, kapitoly jsou spíše stručné, obsahující základní údaje. 
Závěrem kapitol konzervativní terapie, indikace a kontraindikace ORIF, operační přístupy a 
operační techniky, komplikace a další autor doplňuje text o popis klinické praxe v daném 
segmentu na svém domovském pracovišti.  
 
Hodnocení práce: 
Text monografie uceleně podává informace o problematice zlomenin patní kosti a může být 
dobrým studijním materiálem pro lékaře s orientací na toto téma. Fotodokumentace a kresby 
jsou pěkné, ale u řady z nich není uveden původ a zároveň svým charakterem imponují jako 
neoriginální, převzaté materiály (obr.13,17,45,54,58...ap). Některá stanoviska uváděná mimo 
sekci “autor doporučuje“ jsou lehce autorem dogmatizována (i když ne chybně) bez patřič-
ných citací např. kapitola Pooperačná starostlivosť a extrakcia materiálu. Kapitola Atypické 
intraartikulárne zlomeniny päty obsahuje výčet méně frekventních zlomenin, o který se autor 
zmiňuje krátce nebo formou kazuistiky a terapii popisuje dle vlastních zkušeností.  
Vlastní soubor pacientů v období 7 let obsahuje 176 pacientů, přičemž operační léčbu intraar-
tikulárních zlomenin podstoupilo 125 pacientů a zhodnotit se podařilo velmi vysoké procento 
97,6%  pacientů! Hodnocení výsledků relativně heterogenní skupiny v rozsahu 6-36 měsíců 
obsahuje jasné závěry i vlastní doporučení dle jednotlivých klasifikačních stupňů.   
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Celkově hodnotím práci jako přínosnou pro rozšíření standardních postupů v této problemati-
ce v klinické praxi u čtenářů SR. Publikace dává ucelený náhled na problematiku a jasnou 
orientaci u traumat patní kosti. S ohledem na závažnost problematiky a různorodost názorů na 
řešení zlomenin patní kosti ve světové literatuře, by byl jistě podíl více specialistů na autorství 
této monografie větším přínosem.  
 
 
Výsledky a nové poznatky: 
Ucelená monografie a dosažené klinické výsledky přinášejí cenné informace, jejichž hodnotu 
podtrhuje rozsah klinického souboru a kvalita jeho zpracování.  
 
 
Význam práce pro společenskou praxi a její vědecký přínos: 
Předložená habilitační práce se dotýká tématu aktuálního a zkoumá jej způsobem přinášejícím 
obohacení našich odborných znalostí. 
 
 
Závěr: 
Protože podle mínění oponenta předložil MUDr. Vladimír Popelka, Ph.D., habilitační práci, 
která dle zákonných předpisů SR splňuje stanovené podmínky, doporučuji proto vědecké radě 
Lékařské fakulty UPJŠ v Košicích, aby po úspěšně proběhlé obhajobě byla MUDr. Vladimíru 
Popelkovi, Ph.D. udělena hodnost docenta pro obor chirurgie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 1.8.2018        doc.MUDr.Igor Čižmář, Ph.D. 
      Traumatologická klinika LF UP Olomouc 
 
 


