
Hodnocení MUDr. Marcely Dvořákové 

MUDr. Marcela Dvořáková patří již několik let k hlavním představitelům 
Endokrinologického ústavu v několika aspektech jeho činnosti. 

V současné době je časově nejnáročnější náplň její práce vedení oddělení klinické 
endokrinologie Endokrinologického ústavu. Za současných poměrů ve zdravotnictví to 
představuje zodpovědný přístup k řešení celého komplexu složitých problémů. Kromě běžné 
organizace provozu oddělení je nutná úzká spolupráce s dalšími složkami ústavu, které se 
klinickou problematikou zabývají a zajištění kapacit pro stále narůstající počet nových 
pacientů, kteří na naší ambulanci přicházejí. Velmi náročnou a komplikovanou činností je 
kontakt se zdravotními pojišťovnami při dobře známé snaze těchto institucí omezovat platby 
jednotlivým zdravotnickým zařízením z nejrůznějších důvodů. Je nutno zdůraznit, že MUDr. 
Dvořáková se při plnění uvedených náročných úkolů plně osvědčuje. 

Je až překvapující, že při této zátěži si nachází čas (většinou na úkor svého osobního volna) 
pro odbornou výzkumnou činnost. Již dlouhá léta vede centrum Endokrinologického ústavu 
pro léčbu růstovým hormonem, kde prosazuje v souhlase s uznávanými trendy podávání 
tohoto léku i po dosažení dospělého věku. Aktivně se zúčastnila a zúčastňuje 
epidemiologického průzkumu stavu jodového deficitu  v České republice a způsobu jeho 
řešení. V širokém spektru používaných vyšetřovacích metod se zaměřila na sonografické 
vyšetření štítné žlázy. Na základě podrobné analýzy početných souborů náhodně vybraných 
probandů sestavila tabulky referenčních  hodnot volumu štítné žlázy pro děti ve věku od 6 let 
a pro dospělé osoby ve věku 18 - 65 let. Tyto "normy" byly zavedeny do široké 
endokrinologické praxe a umožnily zpřesnit klinickou diagnostiku tyreopatií. V současné 
době se za použití sofistikovaných  statistických metod věnuje vzájemným vztahům 
kvantitativních a i kvalitativních změn sonografie  štítné žlázy k její funkci,  zásobení jodem a 
dalším parametrům štítné žlázy. Do tohoto okruhu patří i předkládaná dizertační práce. Svoje 
výsledky prezentovala ve formě  přednášek na zahrničních i domácích sympoziích i sjezdech a 
publikovala ve formě  časopiseckých sdělení. Jako důležitý člen celkového týmu v řešení 
jodového deficitu  významnou měrou přispívá i ke zpracování a publikování dalších aspektů v 
řešení jodového deficitu,  takže má významný podíl na udělení diplomu Mezirezortní komise 
pro řešení jodového deficitu  Endokrinologickému ústavu. Její výsledky tvoří rovněž důležitou 
součást pravidelných zpráv o stavu jodového deficitu  v ČR, které jsou pravidelně 
projednávány na zasedání Evropské komise ICCIDD. 

MUDr. Dvořáková se rovněž účastní postgraduální výuky pracovníků oddělení klinické 
endokrinologie EÚ a lékařů, kteří se zde účastní postgraduální přípravy. Přitom si sama 
systematicky doplňuje svoje odborné znalosti a patří v současné době k předním odborníkům 
v oblasti dětské endokrinologie a endokrinologie štítné žlázy. Na dalším vývoji české 
endokrinologie se podílí jako člen Výboru České endokrinologické společnosti kde přispívá k 
jeho činnosti konstruktivním a realistickým přístupem k řešení různých problémů. Pro činnost 
Endokrinologického ústavu je v současné době nepostradatelná vzhledem ke svým 
zkušenostem, píli a osobním vlastnostem. V budoucnosti považuji za perspektivní, aby svoje 
znalosti a zkušenosti mohla předávat i v rámci pregraduální výchovy studentům medicíny. 

Prof.  MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 
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