Oponentský posudek na habilitační práci MUDr. Petra Štourače, Ph.D. „Význam
nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na
porodním sále.“
Autor zvolil pro svoji práci původní a velmi aktuální téma. Spektrum anesteziologické péče
poskytované v peripartálním období se v poslední době významně mění. Nastalo rozšíření
metod porodní analgezie, celková anestezie pro urgentní císařský řez byla recentně převýšena
postupy neuroaxiální anestezie a objevily se i některé nové látky, dříve na porodním sále
neznámé. Z tohoto aspektu se předkládaná publikace stává významným návodem pro
všechny, kteří anestezii podávají, protože porodnická problematika se dotýká snad s výjimkou
malých, nebo úzce specializovaných pracovišť všech poskytovatelů anesteziologické péče.
Autor patří mezi průkopníky výzkumu týkajícího se anesteziologické péče v porodnictví v ČR
a z celé práce je zřejmé, že v ní užil své bohaté zkušenosti nejen z rutinní praxe, ale i
z rozsáhlé vědecké, publikační a výukové činnosti, kterou uvedenému tématu věnoval.
Formální členění odpovídá požadavkům kladeným na habilitační práci. Publikace je rozdělena
na část obecnou, která je věnována krátkému přehledu celé problematiky anesteziologické
činnosti v peripartálním období, a na část speciální, která je souborem článků, které Dr.
Štourač tématu věnoval.
Obecná část v rozsahu 14 stránek poskytuje krátký přehled problematiky porodnické anestezie
a analgezie v celé šíři. Je psána velmi dobrým jazykem, bez chyb a překlepů, velmi přehledně
a didakticky ve stylu monografie. Je přiměřeně rozsáhlá a prokazuje schopnost autora
orientovat se ve vědecké literatuře a v práci s vědeckými fakty. První část je zaměřena obecně
a obsahuje krátký historický úvod a fyziologickou část. Další části jsou pak věnovány
anesteziologickým postupům při vaginálním porodu, císařském řezu a pooperační analgezii
po císařském řezu.
Vlastní vědecká část je tvořena 14 pracemi publikovanými v recenzovaných periodicích a 1
kapitolou v knize, přičemž Dr. Štourač je ve všech uveden jako první autor. Pro hodnocení
vědecké činnosti jsou významné zejména původní práce. V časopisech s IF bylo tištěno
celkem 5 předložených prací se souhrnným IF 13,698. Z toho 2 jsou randomizovanými
studiemi, 1 je systematické review s meta-analýzou, 1 je observační studie a 1 Letter to the
Editor. Studií (původních vědeckých prací s výsledky, nepočítáme-li systematic review a
souhrnný článek) je celkem 7, z toho 3 byly v periodiku s IF. Publikované výsledky
znamenají originální přínos jak k rozšíření poznatků o recentních zvyklostech i organizaci
práce anesteziologa na porodnici, tak i při používání nových preparátů, které máme k
dispozici. Forma i zpracování jednotlivých původních článků opět svědčí o precizní práci Dr.
Štourače a jeho schopnostech samostatně vést vědecký výzkum a prezentovat jeho výsledky.
Zařazení jednotlivých studií do kontextu vědeckého poznání je vždy uvedeno a dostatečně
okomentováno v úvodní části ke každému tematickému bloku i k jednotlivým pracím uvnitř
tohoto bloku. Tento způsob je třeba zvlášť ocenit, protože to významně přispívá
k přehlednosti celé práce.
Po vědecké části následuje rozsáhlý přehled prací, které Dr. Štourač tématu věnoval, ať již ve
formě tištěných článků, tak i přednášek, osvětové činnosti a organizaci vědecké práce při
vedení grantových projektů.

Na závěr je uveden literární přehled s celkem 154 citacemi, z nichž je 97 mladších 10 let a 67
mladších 5 let (práce je datována 2016).
Jak jsem již uvedl na začátku, práce je sepsána velmi precizně, proto ani k souboru publikací,
ani k obecné části nemám žádné připomínky či dotazy. Přesto bych velmi ocenil, kdyby Dr.
Štourač na konci své přednášky uvedl svoji představu vývoje a budoucnosti porodnické
anestezie a analgezie zejména v souvislosti s recentním nedostatkem lékařů se
specializovanou způsobilostí. Zvláště by mě zajímalo, jaká je budoucnost neuroaxiálních
technik v porovnání se systémovou analgezií, a kdo, zda anesteziolog, porodník nebo porodní
asistentka bude zodpovídat na příklad za systémovou analgezii remifentanilem.
Závěrem mohu konstatovat, že předkládaná práce MUDr. Petra Štourače, Ph.D. „Význam
nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na
porodním sále.“ plně odpovídá rozsahem i obsahem všem požadavkům kladeným na
habilitační práci a podle § 72 odstavce 3 Zákona č. 111/1998 Sb. doporučuji přijmout práci
jako podklad pro habilitační řízení a pro udělení titulu docent v souladu s platným zákonem o
vysokých školách.
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Souhrn
Autor zvolil původní a velmi aktuální téma. Jeho práce je významným návodem pro všechny,
do jejichž náplně patří anesteziologické péče na porodnici. Autor patří mezi průkopníky
výzkumu týkajícího se anesteziologické péče v porodnictví v ČR a z celé práce je zřejmé, že
v ní užil své bohaté zkušenosti nejen z rutinní praxe, ale i z rozsáhlé vědecké, publikační a
výukové činnosti, kterou uvedenému tématu věnoval. Práce Dr. Štourače „Význam nových
anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním
sále.“ plně odpovídá rozsahem i obsahem všem požadavkům kladeným na habilitační práci, a
proto podle § 72 odstavce 3 Zákona č. 111/1998 Sb. doporučuji přijmout práci jako podklad
pro habilitační řízení a pro udělení titulu docent v souladu s platným zákonem o vysokých
školách.

