
 

 

 

 

Oponentský posudek na disertační práci MUDr. Vladimíra Šámala Léčba neurogenního 

hyperaktivního detruzoru aplikací botulinumtoxinu A 

 

Výběr tématu: 

Autor si k vypracování doktorandské práce vybral velice aktuální téma z několika důvodů. 

Zaprvé neustále roste incidence neurogenních dysfunkcí dolních močových cest vzhledem ke zvyšující 

se incidenci traumatických i netraumatických neurogenních poruch a onemocnění, která ovlivňují 

funkci dolních močových cest. Zadruhé se přes veškerou snahu stále nedaří všechny pacienty 

s neurogenním urologickým postižením léčit medikamentózně a zůstává tak relativně početná 

skupina pacientů, které miniinvazivní léčba botulinumtoxinem zachrání před vysoce agresivními 

chirurgickými přístupy používanými v minulosti. Zatřetí je to významné vědecko-výzkumné téma, 

především z pohledu zjištění všech možných mechanizmů účinku na různé oblasti dolních močových 

cest . 

 

Metodika zpracování: 

Metodika práce byla velmi vhodně zvolena. Doktorand hned na začátku definuje cíle práce. 

Poté se věnuje přehlednému zpracování anatomických, fyziologických a patofyziologických vlastností 

dolních močových cest, etiologii a incidenci neurogenních dysfunkcí dolních močových cest, jejich 

klasifikaci, diagnostice a strategii léčby včetně velmi podrobných a komplexních informací týkajících 

se botulinumtoxinu A. Tyto informace jsou zpracovány velmi obsáhle a přitom velmi přehledně a jsou 

zpracovány skutečně podle posledních poznatků vědy v daných oblastech.  

Poté se autor věnuje vlastnímu souboru pacientů, který tvoří adekvátní počet pacientů. 

Metodika práce a její statistické vyhodnocení odpovídá současným požadavkům kladeným na 

prospektivní randomizované studie, tedy práce s vysokou výpovědní hodnotou podle Evidence Based 

Medicine. 



 

Výsledky: 

Výsledky jsou zpracovány přesně podle metodiky práce.  Autor používá jak textové 

zpracování výsledků, tak tam kde je to vhodné vhodně zařazuje tabulky a grafy, které do práce dobře 

systematicky zapadají, činí vyhodnocení výsledků přehledné a nejednotvárné.  

Výsledky vlastní práce autor objektivně porovnává s výsledky dosaženými jinými autory s tím, 

že tam kde dochází ke zjištění rozdílných výsledků, podává vysvětlení nebo vytváří racionální 

hypotézy, které tyto rozdíly mohou vysvětlovat. 

Splnění cílů práce: 

Autor si na začátku přesně vytyčil cíle a stanovil hypotézy práce. Cíle práce beze zbytku splnil 

v souladu se zvolenou metodikou a potvrdil stanovené hypotézy a tyto skutečnosti uvádí v závěru 

práce. 

Velmi důležitou součástí práce z klinického hlediska je vytvoření doporučení pro klinickou 

praxi, které bylo jedním z hlavních cílů práce. 

 

Formální zpracování: 

Práce je po formální stránce velmi kvalitně zpracována. Je rozdělena do přehledných kapitol, 

úvodem je v Obsahu podán jejich přehled s patřičným číslováním stránek textu. Text je 

z gramatického hlediska bezchybný a celá práce je prezentována ve velice čtivé formě. Grafické 

doplňky jsou do textu vhodně inkorporovány, tabulky i grafy jsou velmi přehledné a opatřeny 

adekvátními popisky. Fotografie a obrazová dokumentace vhodně doplňuje textovou část.  

Otázky a komentář: 

1. Jaký jsou současné poznatky o mechanizmu účinku a vzájemné interakce mezi jevy 

ovlivňované M2 a M3 muskarinovými receptory v detruzoru? 

2. Existují data o rozdílu v délce trvání účinku botulinumtoxinu a při intramuskulární a 

submukózní aplikaci?  Jaké jsou vlastní zkušenosti autora? 

3. V práci je opakovaně uveden autor Fowler, ale jedná se o Fowlerovou a Schurch, ale jedná se 

o Schurchovou. Pro jednotku French se zpravidla používá zkratka F. 

 



 

Závěr a doporučení: 

Doktorandská práce je po obsahové i formální stránce velice kvalitní a svědčí o širokém 

rozsahu provedené vědecké práce a vědeckovýzkumných kvalitách a zkušenostech doktoranda. 

Doporučuji ji proto přijmout k obhajobě.  

 

V Praze, dne 31.7.2012     doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD                                                                     


