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Dr. Urge úspěšně absolvoval během prezenční formy  studia zahájeného na podzim 2005 
veškeré předepsané kurzy a zkoušky. Během studia se podrobně seznámil se všemi aspekty vědecké 
práce na klinickém pracovišti. Za dobu studia se stal autorem či spoluautorem 15 prací 
v recenzovaných časopisech (u 4 jako hlavní autor), z toho 3 v časopisech s IF, souhrnný IF 6,269. 
Dále publikoval 47 abstrakt v časopisech s ISSN či sbornících v ISBN. V ČR to bylo 30 (5 jako hlavní 
autor) a 17 v zahraničí (2 jako hlavní autor). Díky spolupráci s dalším doktorandem z urologické 
kliniky as. MUDr. Viktorem Eretem se měl možnost seznámit i s experimentem na zvířatech. 
Výsledkem je spoluautorství práce s IF v prestižní „zlaté" Urology (oficiální  časopis Světové 
urologické společnosti - SIU). Absolvoval měsíční stáž na urologické klinice v berlínské Charité. Je 
spoluautorem dvou videomonografíí  a spoluautorem kapitoly v knize (viz níže). Přednášel či 
prezentoval diskutované postery na řadě vědeckých setkání včetně zahraničních, celkem jich bylo 53, 
13x jako hlavní autor, většina z nich byla publikována v podobě abstrakt (viz výše). 

Nadstandardní znalosti získal ze statistiky a zpracovává práce z pohledu statistiky i pro ostatní 
kolegy z Urologické kliniky LF UK a FN Plzeň. Za tímto účelem absolvoval další speciální kurz při 
LF UK Plzeň a byl mu zakoupen program STATISTIKA, s nímž pracuje. Důraz na statistiku byl 
kladen z důvodu nutnosti nekompromisní aplikace medicíny založené na důkazech (EBM) do naší 
každodenní vědecké praxe. 

Je držitelem tří ocenění - na Výroční konferenci  České urologické společnosti 2007 získal 
první místo za rezidentskou práci a zároveň druhé místo v kategorii klinická práce (jako spoluautor). 
Na 6. středoevropském mítinku Evropské urologické asociace2006 získal první místo za nej lepší práci 
(jako spoluautor). Bylo to za sdělení na téma doktorské dizertační práce. 

Vedle práce vědecké se nad rámec svého úvazku 0,125 u FN Plzeň věnoval klinické práci, 
takže jeho klinické znalosti jsou plně srovnatelné s rezidentem urologie po čtyřech letech rezidentury. 
Po ukončení prezenční formy  doktorandského studia má již přislíben nástup na Urologickou kliniku 
FN Plzeň jako sekundární lékař a výhledově od školního roku 2008/2009 i na LF UK Plzeň jako 
odborný asistent. 

Ve své vědecké práci se věnoval zejména problematice nádorů ledvin v celé její šíři včetně 
klinické problematiky. Zvládnutí tématu v celé šíři bylo důvodem, proč na mé doporučení byla 
prezenční forma  studia prodloužena z původně plánovaných tri let na celkovou délku čtyř let. V rámci 
dané problematiky spolupracoval s patology, genetiky (výsledkem spolupráce je experimentální část 
dizertační práce), radiology a dalšími. 

Vlastním tématem dizertační práce byla problematika nádorů ledvin u pacientů s terminálním 
renálním selhání (s end-stage kidney disease - ESKD). Práce připravená do tisku na dané téma 
bohužel zatím nebyla publikována v časopise s IF. Důvodem je to, že dané téma se stalo zajímavé i 
pro další urologické pracoviště a v roce 2006 a zejména 2007 vyšly práce na shodné téma ve všech 
prestižních urologických časopisech. Nicméně práce bude mj. publikována ve slovenské učebnici o 
nádorech ledvin (je v tisku) - vedoucí autorského kolektivu je prof.  MUDr. Ján Breza, DrSc. 
Z Urologické kliniky LF UK Bratislava. Práce též podnítila zájem o téma plzeňské patology a 
radiology a výsledkem jsou dvě práce na dané téma v časopisech s IF. Zde je doktorand spoluautorem. 

Díky výše uvedeným skutečnostem doporučuji MUDr. Tomáši Urgemu závěrečnou obhajobu 
disertační práce a po jejím event. úspěšném obháiení udělení titulu PhD. 

V Plzni 10.4.2008 
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D. 
Školitel, vedoucí školícího pracoviště 
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