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Všeobecná charakteristika. 

Písomná práca k habilitácii je rozdelená do 7 hlavných kapitol. Posledné 2 časti je zoznam 

použitých skratiek a literatúry. V práci je citovaných 131 autorov pričom  z posledných 5 

rokov je 24 citácii čo tvorí 18% všetkých citácii. Po formálnej stránke chýba v práci 

označenie strán, obrázky nie sú citované v texte. V práci sú viaceré preklepy ako aj napr. 

obrázok v stati o anastomózach je označený ako anastomóza koncom ku konci pričom sa 

jedná o anastomózu strana ku strane. Aj napriek chybám je práca ako celok napísaná 

prehľadne a esteticky dobre spracovaná. 
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Aktuálnosť zvolenej problematiky. 

Počet ochorení tenkého čreva hlavne zápalových má stále stúpajúci trend. Aj keď záplavové 

ochorenia sú doménou gastroeneterológov  často pri komplikáciách sa s tými ochoreniami 

stretáva aj chirurg. Ďalšími témami v habilitačnej práci sú rozoberané operačné techniky, 

obštrukcie tenkého čreva, divertikulová choroba. Vzhľadom na uvedené považujem zvolenú 

tému habilitačnej práce za aktuálnu. 

 

Ciele práce. 

Cieľom habilitačnej práce bolo  komplexne poukázať na chirurgickú liečbu tenkého čreva 

vrátane problematiky šitia anastomóz ako aj  princípov dodržiavania anatomických 

a fyziologických vlastností tenkého čreva. Ďalším cieľom bolo poukázať na problematiku 

zápalových a nezáplavových ochorení tenkého čreva v súvislosti s chirurgickou 

problematikou.  

 

Pripomienky a otázky na autora. 

K zvýšeniu kvality práce chýba vlastný súbor pacientov z chirurgickou problematikou. 

Aké anastomózy preferuje na Vašom pracovisku – jednovrstvové ale viacvrstvové? 

 

Záver. 

Práca MUDr. Michala Bernadiča, PhD, MPH sa venuje aktuálnej problematike chirurgie 

a ochorení tenkého čreva. Predložená práca spĺňa požiadavky na habilitačnú prácu. Vzhľadom 

na uvedené do poručujem prijať k habilitačnému konaniu. 
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