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Problematika neurogenních dysfunkcí dolních močových cest patří k nejaktuálnějším 
tématům současné urologie. Porucha inervace pánevních orgánů vede k rozvoji inkontinence 
moči, inkontinence stolice, sexuálních dysfunkcí a v některých případech rovněž závažnému 
poškození ledvinných funkcí. Všechny tyto poruchy mají signifikantní vliv na kvalitu života 
postižených pacientů, představují zdravotní rizika, ale mají rovněž poměrně přesně 
vyčíslitelné přímé i nepřímé ekonomické konsekvence. Nejzávažnějším funkčním důsledkem 
poruchy inervace močového měchýře je detruzorová hyperaktivita. Standardní metodou léčby 
je perorální podávání anticholinergik, které však u části pacientů není dostatečně účinné, nebo 
je spojeno s významnými nežádoucími účinky. Proto se stále hledají nové léčebné metody. 
Jednou z alternativ může být i endoskopická aplikace botulinumtoxinu (BTX).   
Tomuto tématu se věnuje rovněž předkládaná dizertační práce MUDr. Vladimíra Šámala, 
v níž prezentuje výsledky vlastní vědecké činnosti na souboru pacientů po traumatické míšní 
lézi.  
Dizertační práce má 123 stran textu vč. 16 grafů, 15 tabulek a 4 obrázků. Seznam použité 
literatury obsahuje celkem 269 odkazů na aktuální práce, z toho 31 odkaz na práce domácích 
autorů. Dizertační práce je přehledně členěna, po formální stránce velmi pečlivě zpracována.  
Doktorand si v úvodu dizertační práce jasně stanovuje cíle práce. Úvodní části dizertační 
práce jsou věnovány přehledu inervace močových cest, fyziologii mikce, klasifikaci, 
diagnostice a léčbě neurogenních poruch funkce dolních močových cest. Další část je 
věnována detailnímu rozboru struktury a mechanismu účinku BTX, jakož i možnostem jeho 
současného terapeutického využití. 
V další části autor formuluje jasné hypotézy, jejichž ověřením se zabývá v praktické části 
dizertační práce. Hlavním cílem je porovnat účinnost intradetruzorové (standardní) a 
subslizniční (alternativní) aplikace BTX u pacientů s traumatickou míšní lézí v režimu 
prospektivní randomizované studie.  
Autor jasně definuje inkluzní i exkluzní kritéria, jasně jsou definovány sledované parametry, 
velmi podrobně je popsána použitá metodika aplikace BTX v jednotlivých skupinách.  
Statistické zpracování všech prezentovaných výsledků je na velmi vysoké úrovni.       
Výsledky ukazují, že u všech pacientů byla léčba efektivní ve všech sledovaných 
parametrech. Použitím rozdílných metodik aplikace BTX bylo dosaženo shodných funkčních 
výsledků.      
V diskuzi interpretuje autor dosažené výsledky jako důkaz rovnocennosti subslizniční 
aplikace BTX s aplikací intradetruzorovou co do účinnosti i délky trvání. Současně autor 
zdůrazňuje přednosti subslizniční aplikace: dobrou vizuální kontrolu během aplikace, 
minimální možnost úniku BTX mimo místo aplikace, absence rizika náhodného podání 
botulinumtoxinu do cév s možnými systémovými nežádoucími účinky, snížení traumatizace 
detruzoru atd.    



V závěru práce autor uvádí doporučení pro klinickou praxi. Domnívám se, že by autor na 
základě vlastních výsledků měl v těchto doporučeních zmínit i možnost subslizniční aplikace 
BTX.      
      
K předložené habilitační práci nemám zásadní kritické připomínky. Všechny cíle, které byly 
deklarovány v úvodu práce, byly splněny. Je nutno zdůraznit, že se jedná o práci v mnoha 
ohledech  prioritní i v mezinárodním měřítku. Výsledky práce byly již přijaty k publikaci 
v renomovaném zahraničním periodiku. Výsledky práce mají konkrétní implikace pro 
klinickou praxi. Jedinou marginální výhradou je nejednotný způsob citace použité literatury 
(někde uváděna jména všech autorů, někde uváděna jen jména tří prvních autorů).   
 
Během obhajoby dizertační práce prosím autora o odpověď na následující otázky:  
 

1) V předkládané dizertační práci je uváděna mírně kratší délka trvání efektu léčby BTX, 
než je běžné v jiných publikovaných studiích. Má pro tuto diskrepanci autor 
vysvětlení? 

 
2) V dizertační práci je jako jedna z hlavních výhod subslizniční aplikace uváděna 

omezená možnost difúze BTX mimo místo aplikace. Neuvažuje autor o ověření této 
hypotézy v ev. navazující studii?  

 
 
 
 

Závěr 
 
MUDr. Vladimír Šámal p ředloženou dizertační prací shrnuje výsledky své dosavadní 
systematické a dlouhodobé práce v dané problematice.          
Na základě této práce i dalších významných aktivit autora v oblasti neurourologie a 
urogynekologie lze konstatovat, že MUDr. Vladimír Šámal je vyzrálá osobnost s velkým 
vědecko-výzkumným potenciálem.  
Předložená dizertační práce splňuje všechna požadovaná kritéria a jednoznačně ji 
doporučuji p ředložit k obhajobě.   
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