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Údaje o habilitačnej práci 

      Predkladaná habilitačná  práca sa  venuje  dôležitej  problematike, ktorá  zahŕňa  

rozsiahlu  škálu   klinických príznakov  ochorení  endotelu, pričom  autor  sa  v svojej  

vedeckej práci  zameral  na súvislosti medzi  poškodením  endotelu  a erektilnou  

dysfunkciou. Komplexný  význam  tejto  práce  nepriamo   súvisí   aj  s problematikou 

patologickej fyziológie  kardiovaskulárnej  morbidity  a mortality. Erektilná  dysfunkcia   je  

z tohto  pohľadu  významný  marker   skorého  subklinického  poškodenia koronárnych  

artérií a ako  zdôrazňuje  autor   tejto  práce  vystupuje  ako  nezávislý  prediktor   budúcich  

kardiovaskulárnych  príhod.  

V   práci   sú  publikované  viaceré  dôležité  výsledky výskumu vplyvu  oxidačného stresu  na  

endotel  vo  vzťahu  k erektilnej  dysfunkcii. Tejto  problematike  sa  Dr.  Trebatický  

s kolektívom spolupracovníkov   intenzívne  venuje  viac ako 17 rokov. Jeho  prvé  práce 

v tejto  oblasti  boli  publikované  už  v roku  2003 a posledné  len  nedávno (v roku  2020).   

Prvá   časť  habilitačnej  práce  je  zameraná   na  vysvetlenie súčasných  poznatkov  

týkajúcich  sa    fyziologických   a biochemických  procesov, ktoré  prebiehajú  počas  erekcie  

na  úrovni  cievneho   systému  penisu  a na   bunkovej  úrovni  v tkanivách  penisu.  Tieto  

kapitoly  sú  náročne  spracované.  Zaoberajú  sa   všetkými  dôležitými   enzymatickými  



procesmi prebiehajúcimi  počas  erekcie, pričom  kapitoly  venované markerom  oxidačného  

poškodenia  DNA, lipidov a proteínov  následne vysvetľujú   úlohu  antioxidačných  systémov  

v organizme (flavonoidy)  ako  celku a pri samotnej  liečbe  erektilnej  dysfunkcie (s.88-97,  s. 

120-124,126-155). Pochopenie jednotlivých  detailov spomínaných  procesov  bolo  základom  

úspešného biochemického   a  klinického  výskumu, ktorého výsledky  sú prezentované   v 7  

vedeckých  prácach.  Štruktúra  týchto vedeckých    prác  spĺňa   všetky  atribúty evidence  

based analyzovania  vlastných   výsledkov, pričom  v príslušných článkoch sú  urobené 

výpovedné   štatistické  analýzy. To,  že  tieto  výsledky boli  publikované  v relevantných 

odborných  časopisoch s hodnotným  impact faktorom  svedčí o ich odbornej  kvalite.  Okrem  

vlastných    výsledkov   autor  v dvoch prácach, ktoré   boli  publikované  ako samostatné 

kapitoly  v monografiách  prezentoval  racionálne     spracovanie    svetovej  literatúry 

s následnou diskusiou   a odporúčaniami. 

 Obsahovo i formálne práca spĺňa všetky náležitosti habilitačnej práce. K predloženej 

práci nemám pripomienky. 

  

Na autora mám nasledujúce otázky: 

1. Aká  je  perspektíva  zavedenia  biochemického  vyšetrovania  markerov  oxidačného  

stresu  do bežnej klinickej  praxe? 

2.  Vzhľadom  k veľkému  počtu mužských  pacientov s arteriálnou  hypertenziou bolo 

by  potrebné pred nasadením antihypertenzív urobiť Dotazník sexuálneho zdravia 

muža IIEF – 5 a antihypertenzívnu liečbu prispôsobiť výsledku  dotazníka? 

 

Záver 

MUDr. Branislav Trebatický, PhD.  predloženou prácou potvrdil, že má  cieľavedomý 

prístup ku skúmanej problematike, ovláda metódy vedeckej práce a je schopný prinášať 

nové,  dôležité  vedecké poznatky obohacujúce klinickú prax. 

Navrhujem, aby po úspešnej obhajobe práce „Oxidačné poškodenie endotelu  

v urológii“  bol MUDr. Branislavovi Trebatickému, PhD.  v zmysle 

paragrafu 1 ods. 8 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. MŠVVaŠ SR o postupe získavania vedecko- 

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor udelený 

vedecko- pedagogický titul  „docent“  v študijnom odbore Urológia.   

                                                                        

 

Prešov, 11.3. 2022                                    Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.    


