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Rozsah Práce a dokumentace: Předložená habilitaění práce má celkem 136 stran. Skládá se z
Úvodu, devíti odbomých kapitol, závéru, seznamu literatury a přehledu vlastních publikací
autorkY. Odborné kapitoly jsou dále ěleněny do několika podkapitol , jež Noříi vlastní práce
ve full textové formě. Jde celkem o čtyři původní práce z odborných časopisů s impact
faktorem (IF), PřiČemŽ u dvou je uchazečka první autorkou. Literárni odkazyjsou uvedeny
jak vtextu vlastních Publikací, tak na konci habilitační práce vpřehledném seznamu.
Citované PramenY obsahují stěžejní zdroje studované problematiky, jsou uvedeny i zcela
recentní ČlánkY. Po formální stránce je text velmi pečlivě zpracován, náaevjasně vystihuje
téma habilitaČní Práce a uspořádrání kapitol je koncipováno s logickou sousledností. Také
grafická úprava dosahuje vysoké urovně.

Obsahová stránka: Jednotlivé odbomé kapitoly jsou zaměřeny na charakteristiku,
ePidemiologii, klinické projevy, diagnostiku a léčbu hypofyzarnich adenomů. Z texfu vyplyvá
vYsoká odbornost uchazeČky a schopnost přehledného zpracovrání dané problematiky. Vlastní
Práce Pojednávají o roli stereotaktické radiochirurgie v léčbě prolaktinomů, akromegalie,
CushingovY chorobY a Nelsonova syndromu . Je zařazená i publikace, která se věnuje
významu radiaČních dávek na rozvoj hypopituitarismu po léčbě Lekselloqým gama-nožem.
TYto Práce bYlY Publikovány včasopisech sIF ) 3, což samo dokládá vhodnost použitých
metod, kvalitu dosaŽených výsledků, jejich statistické zpracoviní i uroveň prezentace.
Y závéru habilitaČní práce pak autorka na zéů<ladé dosažených výsledků popisuje význant
stereotakÍické radiochirurgie u nemocných s ruznými typy hypoýzérních adenomů a definuje



za jakých Podmínek je tato léčba bezpeěná zhlediska vývoje možného hypopituitarismu.
práce má tedy kromě vědecké kvality také význarrtný klinický přínos.

Stanovisko: HabilitaČní práce MUDr. Jany Ježkové, PhD. obsahuje výsledky její dlouholeté

vědecké aktivity, v nichž kromě rozšíření dřívějšího pozorování jiných autorů přináší také

nové vědecké poznatky, které mají dopad i na současnou klinickou praxi. Autorka prokazuje,

Že má výborné teoretické znalosti zkoumané problematiky, díky kterým dokažejednoznačně

formulovat pracovní hypotézy a s použitím adekvátních vědeckých metod na ně hledat jasné

odpovědi. k habilitační práci nemám žádnépřipomínky, je někíeré otazky.

Otazky pro autorku habilitační práce:

1. Mohla bYste popsat, jak se v pruběhu let měnil přístup k léčbě hypofyzarních adenomů

Pomocí radiochirurgie a jal<} se dá očekávat další vlvoj v blízké budoucnosti?

Existují konkrétní data hodnotící ekonomický efekt stereotaktické radiochirurgie

s ohledem na moŽnou následnou redukci léčby hyperfunkčních adenomihypofýzy?
V Práci zmiňujete, že zkušenosti s protonovou léěbou hypofyzárních adenomů jsou

omezené. Nicméně, v Čem vidíte její v}hody a neqýhody ve srovnání s Lekse11o,v".im

gama-nožem?

závěrečné hodnocení:

PředloŽená práce splňuje svým rozsahem i kvalitou kritéria habilitační ptáce, doporučuji
ji Přijmout v předložené formě k obhajobě a na zékladě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byl
MUDr. Janě Ježkové, PhD. udělen akademický titul docent pro obor vnitřní nemoci.
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