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Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 
předseda oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie 
 
 
Stanovisko školitele k obhajobě doktorské disertační práce  
MUDr. Jana Kloudy 
 

MUDr. Jan Klouda pracoval od roku 2012 do roku 2017 na Ortopedické klinice 1.LF UK, FN 
Motol a od roku 2017 pracuje jako sekundární lékař v Nemocnici České Budějovice. V roce 2019 
složil atestaci z ortopedie. 

Od 2012 je také studentem postgraduálního studijního programu v biomedicíně a nyní 

předkládá k obhajobě disertační práci „Předoperační plánování rekonstrukčních operací 

přednoží”. 

Disertace vychází z klinických studií u pacientů s deformitou přednoží typu hallux valgus. 
Tato statická deformita je jednou z nejčastějších získaných vad pohybového aparátu. Studium 
této deformity a optimalizace její léčby je výrazným přínosem v léčbě ortopedických pacientů. 

Disertační práce vychází ze dvou prací publikovaných v roce 2018 a 2021. Práce s názvem " 
The change of first metatarsal head articular position after Lapidus arthrodesis " vyšla v časopise 
BMC Musculoskelet Disorder v roce 2018, druhá práce s názvem " Miniinvazivní operace hallux 
valgus: první zkušenost", kde byl spoluautorem vyšla v roce 2021 časopise v Acta Chirurgiae 
Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. Tyto práce jsou zaměřeny na výsledky a 
plánovaní operací přednoží. Vhodně propojují klinickou anatomií s běžnou chirurgickou praxí.   

V roce 2014 MUDr. Klouda prezentoval první data a výsledky studie na 15. Studentské 
vědecké konferenci naší 1. LF UK.   

Pracovní záběr MUDr. Kloudy zahrnuje široké spektrum aktivit vycházejícího z jednotlivých 
pracovních skupin na Ortopedické klinice 1. LF UK. Vzhledem k zaměření jeho postgraduálního 
studia, byl začleněn do skupiny pod vedením prof. MUDr. Stanislava Popelku, CSc., která se 
zabývá chirurgii nohy a hlezna. Oceňuji jeho rozsáhlé znalosti v oboru i v medicíně obecně. Vždy 
projevoval hluboký zájem, pracovní nasazení a profesionalitu.  

Je autorem a spoluautorem celkem 6 publikací, z toho je 4 v časopisech s IF. Výsledky 
své vědecké práce opakovaně prezentoval na domácích odborných sjezdech. 
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Uvedené skutečností dokumentují skutečnost, že MUDr. Klouda navazuje na tradiční 
českou školu specialistů v ortopedii, kteří trvale propojují moderní myšlenky klinické anatomie 
s rutinní klinickou praxí a díky tomu dosahují mimořádných pracovních výsledků. 
 

MUDr. Jan Klouda splnil všechny požadavky kladené na absolventy doktorského 
studijního programu. Předložená disertační práce rovněž v plném rozsahu odpovídá 
předepsaným kritériím. Proto jednoznačně doporučuji umožnit jejímu autorovi obhajobu na 
naší 1.LF UK.  
 

V případě úspěšné obhajoby pak doporučuji udělit MUDr. Janu Kloudovi akademický 
titul Doktor ve zkratce Ph.D. dle § 47 Zákona o vysokých školách č 111/98 Sb.     
 
V Praze dne 1. října 2021 
 
 
 
     Doc. MUDr. Rastislav Hromadka, Ph.D. 

 školitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


