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MUDr. Tomáš Česák 
Biologické vlastnosti afnnkčních adenomů hypofýzy 

Přítomni členové komise pro obhajoby: doc. Kaška, doc. Bedrna, prof. V. Černý, prof. 
Dominik, doc. Harrer, prof. Gíírlich, doc. Karpaš, doc. Klein, prim. Koudelka, prof. Malec, 
doc. Morávek, doc. Náhlovský, prof. Pellant, prof. V. Smrčka, doc. Šimkovič, prof. Vobořil, 
doc. Vokurka 
Omluveni: doc. Ferko, prof. Čapov, prof. J. Černý, doc. Fiala, prof. Kala, doc. Neoral, 
prof. Třeška 
Oponenti: prof. M. Smrčka, prim. Paleček 
Hosté: dr. Pacovský 

Úvodní slovo přednesl doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., předseda komise pro 
obhajoby v doktorském studijním programu chirurgie, který seznámil přítomné se souhlasem 
děkana LFUK v Hradci Králové s provedením obhajoby dle zákona o vysokých školách 
č.lll/98 Sb. 

Poté doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. přednesl charakteristiku studenta a posudek 
školitele. 

Následoval projev disertanta MUDr. T. Česáka, který přítonmým přednesl teze práce, 
získané výsledky a jejich uplatnění v praxi. 

Oba přítomní oponenti - prim. MUDr.T. Paleček, Ph.D. a prof. MUDr. M. Smrčka,Ph.D. 
přednesli své oponentské posudky. Předloženou práci hodnotili pozitivně a doporučili 
udělení titulu Ph.D. Poté položili několik otázek. 

Prim MUDr. Paleček , Ph.D. chtěl ozřejmit závislost konsistence nádoru a rezidua po 
operaci, která nebyla dle předpokladu v souboru nemocných prokázána. Autor práce tuto 
skutečnost odkázal na vrub malého souboru nemocných. 

Prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D. položil dotazy týkající se radikality operativy a změn 
zorného pole po odstranění adenomu, které nebyly v práci sledovány. Stran radikality 
podporuje na rozdíl od autora práce současně se rozvíjející endoskopickou techniku. 
Disertant považuje za šetrnější a radikálnější techniku mikroskopickou, která se provádí 
na neurochirurgické klinice v Hradci Králové. 

Ve rozpravě s plénem dále diskutovali prof. MUDr. V. Smrčka, CSc. a prof. MUDr. 
R. Malec, CSc. Diskuse se zaměřila na endoskopický výkon, který v současnosti dle lit. citací 
přináší lepší výsledky a operační cestu- transnasální přístup.

Na závěr jednání obhajoby doc. MUDr.,RNDr. M. Kaška, Ph.D. sdělil MUDr. T. 
Česálmvi výsledek hlasování  a 

rozhodnutí komise doporučit děkanovi LF UK v Hradci Králové, prof UDr. V. Paličkovi, 
CSc. a rektorovi UK v Praze udělení vědeckého titulu Ph.D. 

V Hradci Králové 27.5.2009 


