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Oponentský posudek

1. Habilitační práce má celkem 81 stran a přílohy. Jedná se o komentovaný soubor 4
prací, u třech z nich je habilitant první autor. Trochu netypické a nepřehledné je
současné uvedení prací v textu a jejich uvedení v publikované podobě v příloze. Tyto
dvě části se liší pouze minimálně a bylo by možná dobré v úvodu uvést, proč takto
atypicky autor postupoval. Stejně jako by bylo formálně vhodné v textu sjednotit typ
citací (jsou formálně uvedeny vždy podle článku, ve kterém byly publikovány).
Rozsah práce odpovídá účelu.
2. Aktuálnost tématu. Původnost práce. Téma je velmi aktuální, kardiovaskulární
rehabilitace a její výzkum by měl patřit k základním kamenům současné kardiologie.
Autor se tomuto tématu z různých úhlů pohledu věnuje dlouhodobě a patří spolu se
svým kolektivem k progresivním vědcům a propagátorům této oblasti. Autor
prokazuje dobrou znalost dané problematiky, zejména v oblasti echokardiografie a
hodnocení systolické a diastolické funkce levé komory pomocí moderních metod
(TDI). Významná je i práce, která se věnuje dlouhodobému sledování (94 měsíců
průměr) pacientů po IM, kteří podstoupili kadiorehabilitaci a která ukazuje, jak je
důležitý dlouhodobý trénink. Zkoumané soubory pacientů jsou dostatečně velké pro
daná hodnocení. Cíle práce jsou jasně formulované. Statistické zpracování je
dostatečné.
3. Výsledky a význam pro společenskou praxi. Výsledky uvedené v habilitační práci jsou
přínosné pro společenskou praxi a jsou východiskem pro další zpracování tohoto
nosného tématu.
4. Obrazová dokumentace je zpracována dobře a přehledně.
5. Literatura představuje dobrý průřez současnou dostupnou literaturou, která se týká
zpracovaného tématu.
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Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce
 Jakou odhadujete compliance Vašich pacientů k provádění kardiovaskulární
rehabilitace a jaká je compliance lékařů k odeslání k kardiorehabilitaci
 Jaký máte názor na provádění vysokointenzivního intervalového tréninku u pacientů
po IM
 Jakým způsobem hodnotíte vliv různé terapie (zejména betablokátorů) na
kardiorespirační zdatnost a na nastavení typu tréninku

Závěr oponentského posudku:
Habilitační práce Romana Panovského Aerobní trénink nemocných s chronickou
ischemickou chorobou srdeční a jeho vliv na systolicko-diastolickou funkci levé komory,
toleranci zátěže a prognózu nemocných splňuje požadavky standardně kladené na
habilitační práci v oboru Vnitřní lékařství,

Olomouc, 24.7.2015

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA.
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