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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Z hlediska zvoleného tématu se jedná o mimořádně vhodné a aktuální téma, které v současné době není
u nás ani ve světě nijak systematicky zpracováno. Přitom otázka tzv. „fast track“ přístupu, tj. postupů
založených na multidisciplinární spolupráci s cílem minimalizovat nežádoucí účinky a co nejvíce zkrátit
hospitalizaci pacientů při současném zvýšení jejich komfortu, je jedním z nejdiskutovanějších témat
současné anesteziologie i celé perioperační medicíny. Zatímco je k tomuto tématu k dispozici celá řada
prací z obecné chirurgie, urologie i gynekologie, tak zcela překvapivě neexistují skoro žádné práce
zabývající se tímto tématem v porodnictví, a to ani na mezinárodním fóru. Práce obsahuje řadu výsledků,
které u nás nebyly doposud nikdy publikovány – např. vliv vzdělání na volbu anestezie u císařského
řezu, ale především vztah typu anestezie a možné/reálné vertikalizace a soběstačnosti pacientek po
císařském řezu. Tyto výsledky jsou v českém odborném písemnictví zcela inovativní. Z tohoto pohledu
předložená diplomová práce Bc. Niky Daňkové v sobě skrývá velký potenciál a musím autorce
doporučit další rozpracování zvoleného tématu, a především publikování zjištěných výsledků.
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