
Posudek školitele 

 

 

Ing. Kateřina Forysová je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v 

Praze, kde studovala na fakultě chemického inženýrství, obor analytická chemie. Od roku 

2001 pracuje na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK) 

na oddělení hygieny práce, nejprve jako vedoucí oddělení a od roku 2014 na pozici ředitelky 

odboru hygieny práce. V roce 2004 absolvovala úspěšně speciální průpravu v úseku činnosti 

Hygiena životního a pracovního prostředí na Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví v Praze. Je vedoucí toxikologické skupiny na KHS LK. 

Spolu jsme se poznaly v  roce 2010 kdy mne oslovila s myšlenkou, že by ráda rozšířila 

svůj okruh znalostí v problematice preventivního lékařství, doplnila si své vzdělání o 

poznatky ze zdravotnické problematiky a o detailnější informace z okruhu zdravotnictví. 

Domluvily jsme se, že v rámci kombinovaného doktorského studia programu Preventivní 

medicína, kam byla přijata v roce 2011, by jí byla blízká tematika biomonitoring člověka, 

jednak proto, že v pracovním lékařství je ke kontrole pracovní expozice různým chemickým 

noxám z prostředí používají biologické expoziční testy a dále proto, že v rámci celostátního 

programu Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k prostředí (MZSO) byl 

Liberec zařazen mezi monitorované oblasti expozice běžné populace. V uvedenou dobu se 

SZÚ účastnil řešení Evropského projektu DEMOCOPHES, zaměřený na sjednocení 

metodického postupu pro biomonitoring ve všech krocích o náboru účastníků přes jednotné 

odběrové nádobky a analytické postupy, až po statistickou analýzu, vyhodnocení výsledků a 

jejich interpretaci. Připadalo mi vhodné zaměřit práci tímto směrem s tím, že skupina 

respondentů z Liberecka by zastupovala tzv. venkovskou populaci v dané studii. 

Ing. Forysová studovala s velkým entusiasmem, postupně splnila všechny požadované 

úkoly – absolvování předepsaných kurzů, zkouška z angličtiny, publikace i státní zkoušku a to 

vše při stále rostoucí pracovní zátěži, která nakonec vyvrcholila v době kovidové s obrovskou 

pracovní zátěží pro pracovníky hygienických stanic. V průběhu studia získala potřebné 

vzdělání v oblasti medicíny, která využije pro svoji další práci. Disertační práci se podařilo 

dokončit a odevzdat. 

 

V Praze 22. 9. 2020                                Prof. MUDr. Milena Černá, školitelka 


