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1) Aktuálnost tématu disertační práce 

Vybrané téma a jeho zpracování je vysoce aktuální ze tří hledisek. Na zajímavém tématu 

popisuje, jak nedostatečné hodnocení přínosů omezuje ve zdravotnictví používání 

některých moderních metod, které nejsou ani finančně výrazně náročné. Systém 

financování českého zdravotnictví nepoužívá jasný systém hodnocení pro úhrady a tím 

dochází k diskriminaci různých skupin pacientů. Autor velmi precizně popisuje použití HTA 

metod na mezinárodní úrovni s velkým porozuměním pro celou škálu nákladů a přínosů. 

Takovým způsobem nehodnotí ani přínosy léků SÚKL. Samotné téma domácí umělé plicní 

ventilace je vysoce aktuální a je dobře, že autor popisuje nejen invazivní, ale i neinvazivní 

postupy této metody.  

 

2) Splnění cílů disertační práce 

Autor se vypořádal přehledně se zadanou problematikou a jak v teoretické, tak praktické 

části popsal podrobně současné znalosti a zkušenosti a tím přispívá jeho práce k shrnutí 

současných vědomostí, jejich hodnocení z různých úhlů pohledu a mimo to doplňuje tyto 

informace i vlastními zkušenostmi. Tím je jistě splněn cíl práce. Tedy podat výsledek řešení 

konkrétního vědeckého a výzkumného úkolu. Práce obsahuje řadu originálních a dosud 

nepublikovatelných poznatků. Z uvedené literatury je patrné, že práce je nejenom 

původní, ale shrnuje i dříve autorem publikované práce. 

 

3) Metody a postupy řešení 

Nemám žádných výhrad k metodologii a řešení zadaného problému. Autor využívá celé 

škály mezinárodně uznávaných metod a navrhuje, jak tyto postupy aplikovat na konkrétní 

problém v současné praxi v České republice.  

 

4) Výsledky disertační práce a konkrétní přínosy disertanta 

Práce splnila svůj účel, navrhla model pro hodnocení přínosů a efektivity vybraného 

léčebného postupu. Obecně je práce dobře využitelná v praxi poskytovatelů zdravotní 

péče a zvláště při jednání o financování těchto a podobných postupů. Široké pojetí přínosů 



zdravotnické technologie (tedy nejen QALY a přímé náklady posunuje HTA metodiku na 

úroveň běžnou v západní Evropě.  

 

5) Význam pro praxi a rozvoj studijního oboru Biomedicínská a klinická technika 

Práce je vhodně využitelná jako inspirace a návodný postup pro další absolventy ČVUT ať 

už při přípravě rigorózních či disertačních pracech. Podobným způsobem je možné 

zpracovávat další okruhy zdravotnických technologií a postupů z hlediska HTA. Právě 

vzhledem k tomu, že jde o ojedinělou technologii použitou ojedinělým způsobem ukazuje 

tato práce, že obecná HTA metodologie je použitelná v celé šíři zdravotnických postupů. 

Práce též ukazuje, že nedostatečné používání těchto postupů je nejen neefektivní, ale i pro 

nemocné škodlivé.  

 

6) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Struktura, úprava a další formální znaky odpovídají tomu, že autor je již zvyklý publikovat 

a dodržení těchto znaků odborné práce mu nedělá problém.  

 

7) Připomínky a závěrečné zhodnocení disertační práce 

Jestliže tato práce bude využita i pro zlepšení ohodnocení domácí umělé ventilace, mohla 

by být analyzováno i financování dalších doma používaných léčebných metod, jako 

například užití přístrojů pro podporu dýchání u klinicky závažných forem spánkové apnoe 

nebo dalších přístrojů používaných k léčbě diabetu nebo poruch srdečního rytmu. 

Celkově je možno hodnotit práci jako kvalitní, přínosnou jak pro praxi, tak pro ČVUT. 

 
Disertační práci hodnotím kladně, doporučuji jí k obhajobě a autorovi navrhuji udělení titulu Ph.D. 

 

Oponent: MUDr. Oldřich Šubrt, CSC, MBA                   

                  Academy of Health Care Management 

                  Radlická 19/1 

           150 00  Praha 5 

  


