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 V Praze dne 1.04.2022 

Oponentský posudek habilitační práce: MUDr. Jozefa Babaly Ph.D. „Vrodené cievne 

ochorenia detského veku, hemangiómy a cievne malformácie“ 

MUDr. Jozef Babala Ph.D. přednosta Kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Národnom ústave dětských chorob v Bratislave předložil 

k oponentuře habilitační práci na téma: Vrodené cievne ochorenia dětského věku, hemangiómy a 

cievne malformácie.  Práce obsahuje 343 stran textu včetně 453 instruktivních obrázků, 12 

přehledných tabulek a 97 odborných citací. Zvolené téma habilitační práce odpovídá oboru 

Chirurgie.                                                                                                                                                  

Jako hlavní cíl habilitační práce si autor stanovil objasnění klasifikace vrozených cévních 

anomálií, jejíž používání je v klinické praxi mnohdy nejednoznačné, nesprávné a v některých 

případech může způsobit i pochybení v léčebném postupu. Autor na základě studia odborné 

literatury podrobně zhodnotil historický vývoj klasifikačních systémů pro vrozené cévní 

anomálie až po současnou klasifikaci ISSVA. Tento podrobný a kompletní výklad klasifikací 

dosud ve slovenském písemnictví chyběl a bude jistě vhodným pomocníkem pro lékaře, kteří se 

podílejí na léčbě těchto onemocnění. 

Na základě výše uvedené klasifikace pak autor v dalších kapitolách precizně popsal 

jednotlivé typy vrozených onemocnění cév. Ke každému jednotlivému typu doplnil, klinický 

popis, údaje o patofyziologii, možnostech diagnostiky a léčby. Zejména cenné je rozsáhlé 
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doložení kasuistik konkrétních pacientů z vlastního soboru pacientů, které tak habilitační práci 

staví na úroveň odborného atlasu, vhodného pro použití v klinické praxi.     

Potřebnost správné klasifikace dále MUDr. Babala dokumentoval při kritické analýze 

výsledků vlastního pracoviště. Při vyhodnocení souboru 139 pacientů do roku 2003 zaznamenal 

klasifikační pochybení u 21% pacientů s 63% výskytem recidiv ve skupině hemangiómů a 38% 

chybovost s 60% rekurencí u cévních malformací typu AVM. Přesnější klasifikace byly na 

pracovišti autora používány v souboru 4217 pacientů v letech 2010-2020, kdy pacienti s cévními 

tumory (hemangiómy) tvořili 77,4%  s nutností chirurgické léčby ve 12,2 % a pacienti s cévními 

malformacemi představovali 22,6% s chirurgickou léčbou u 6,1% pacientů. Velmi zajímavá jsou 

i aktuální data, která sledují rozdíly mezí obdobím 2010-2019 a rokem 2020, tedy prvním rokem 

Covidové pandemie. Data z roku 2020 dokumentují poměrové zvýšení počtu vyšetřených 

pacientů s cévními malformacemi oproti počtu pacientům s hemangiómy, tyto změny autor 

považuje za důsledek změny medicínsko – sociálního vnímání závažnosti jednotlivých typů 

onemocnění v období pandemie. 

Všechny části habilitační práce jsou čistě zpracované, obsahují nadstandardní rozsáhlou 

fotodokumentaci. Vyhodnocení vlastního souboru pacientů je přehledně doloženo v tabulkách a 

grafech. Z hlediska dalšího rozvoje kvalitní péče o děti s vrozenými cévními onemocnění je 

přínosný v prací představený racionální návrh  multioborového Centra pre liečbu vrodených 

cievnych anomalií. Kladně je nutné zhodnotit zejména fakt, že MUDr. Babala zpracoval 

dlouhodobé osobní chirurgické zkušenosti ze svého domovského pracoviště s léčbou více jak 

4000 dětských pacientů a naplnil tak podstatu svého chirurgického habilitačního oboru.               

                                                                                                                                                      

Závěr: Autor splnil zvolené cíle habilitační práce a komplexně zpracoval problematiku 

vrozených cévních onemocnění dětského věku. Předložená práce jednoznačně dokládá rozsáhlé 

klinické zkušenosti autora, jeho schopnost zpracovávat vědecké studie, schopnost vytvářet 

doporučené postupy a vize pro další rozvoj oboru.        

  

Habilitační práce MUDr. Jozefa Babaly Ph.D. splňuje kritéria pro získání vědecko-

pedagogického titulu docent.         
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Dotazy oponenta :                                                                                                                                     

1/  U kterých diagnóz z uvedené klasifikace vrozených cévních onemocnění považujete podávání 

sirolimu za opodstatněné, účinné a v které části léčby k němu přistupujete?  

 2/ Prosím upřesněte, u kterých typů vrozených cévních onemocnění se v diagnostice přikláníte 

k použití MRI (nukleární magnetické resonance) a kdy k CT (počítačové tomografii), zejména 

z pohledu možné radiologické intervence.  

3/ V práci zmiňujete vhodné rozšíření léčebných modalit o použití laseru. Můžete prosím zmínit 

u kterých typů vrozených cévních onemocnění byste považoval přínos použití laseru za největší 

a které typy laseru nacházejí v léčbě cévních onemocnění největší uplatnění.    

 

prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. 

                                                   


