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MUDr. Jarmila Šafránka 

MUDr. Jarmil Šafránek  pracuje na chirurgické klinice jako odborný asistent Lékařské 
fakulty  University Karlovy v Plzni. Plní odpovědně své výukové povinnosti vysokoškolského 
učitele v oboru chirurgie a svoji zdravotnickou činnost koncentruje především do oblasti 
hrudní chirurgie. Je schopen samostatné práce jak v hrudní resp. plicní operativně, tak při 
předoperační a pooperační péči o svěřené pacienty. Jím dosahované výsledky v této oblasti 
jsou velmi solidní, lze říci nadprůměrné. V současnosti je téměř samostatným chirurgem 
schopným uspět v diferenciálně  diagnostické činnosti a operativě v oblasti hrudní chirurgie. 
Jeho výzkumným zájmem jsou především nádorová onemocnění jak primární, tak sekundární 
v oblasti plic a jejich včasná diagnostika a léčba. 
MUDr. Jarmil Šafránek  sepsal a předkládá disertační práci pod názvem: 
„Využití tumorózních markem v pooperační prognóze nemalobunečného plicního karcinomu" 
Jde podle mého názoru o přínosnou disertační práci zabývající se úlohou nádorových markerů 
zvláště metaloproteináz pro včanou diagnostiku, účinnou léčbu vč. chirurgické a recidívu 
tohoto nádorového onemocnění. Tato práce je prácí závažnou.. Zapadá do současného 
kontextu stejně motivovaných prací řady našich klinických spolupracovníků u odlišných 
orgánových malignit a těží z vynikající spolupráce s našim klinickým laboratorním 
pracovištěm. Autor předkládá vysoce kvalitní klinicko- experimentální materiál, který bude 
jistě dobrým základem pro další bádání v tak závažné oblasti, jako je chirurgická léčba 
nemalobuněčného karcinomu plic. 

Doporučuji, aby disertační práce MUDr. Jarmila Šafránka  byla postoupena k obhajobě 
a v případě jejího úspěšného obhájení byl MUDr. Jarmilu Šafránkovi  udělen titul Ph.D. 

V Plzni dne 21.9..2008 Doc. MUĎr. Jiří Klečka, CSc. 
školitel pro obor chirurgie 



Posudek školitele pro Žádost o povolení obhajoby disertační práce 
MUDr. Jarmila Šafránka 

MUDr. Jarmil Šafránek  pracuje na chirurgické klinice jako odborný asistent Lékařské 
fakulty  University Karlovy v Plzni. Plní odpovědně své výukové povinnosti vysokoškolského 
učitele v oboru chirurgie a svoji zdravotnickou činnost koncentruje především do oblasti 
hrudní chirurgie. Je schopen samostatné práce jak v hrudní resp. plicní operativně, tak při 
předoperační a pooperační péči o svěřené pacienty. Jím dosahované výsledky v této oblasti 
jsou velmi solidní, lze říci nadprůměrné. V současnosti je téměř samostatným chirurgem 
schopným uspět v diferenciálně  diagnostické činnosti a operativě v oblasti hrudní chirurgie. 
Jeho výzkumným zájmem jsou především nádorová onemocnění jak primární, tak sekundární 
v oblasti plic a jejich včasná diagnostika a léčba. 
MUDr. Jarmil Šafránek  sepsal a předkládá disertační práci pod názvem: 
„Využití tumorózních markerů v pooperační prognóze nemalobunečného plicního karcinomu" 
Jde podle mého názoru o přínosnou disertační práci zabývající se úlohou nádorových markerů 
zvláště metaloproteináz pro včanou diagnostiku, účinnou léčbu vč. chirurgické a recidívu 
tohoto nádorového onemocnění. Tato práce je prácí závažnou.. Zapadá do současného 
kontextu stejně motivovaných prací řady našich klinických spolupracovníků u odlišných 
orgánových malignit a těží z vynikající spolupráce s našim klinickým laboratorním 
pracovištěm. Autor předkládá vysoce kvalitní klinicko- experimentální materiál, který bude 
jistě dobrým základem pro další bádání v tak závažné oblasti, jako je chirurgická léčba 
nemalobuněčného karcinomu plic. 

Doporučuji, aby disertační práce MUDr, Jarmila Šafránka  byla postoupena k obhajobě 
a v případě jejího úspěšného obhájení byl MUDr. Jarmilu Šafránkovi  udělen titul Ph.D. 

V Plzni dne 21.9..2008 Doc. MUĎr. Jiří Klečka, CSc. 
školitel pro obor chirurgie 



Posudek školitele pro Žádost o povolení obhajoby disertační práce 
MUDr. Jarmila Šafránka 

MUDr. Jarmil Šafránek  pracuje na chirurgické klinice jako odborný asistent Lékařské 
fakulty  University Karlovy v Plzni. Plní odpovědně své výukové povinnosti vysokoškolského 
učitele v oboru chirurgie a svoji zdravotnickou činnost koncentruje především do oblasti 
hrudní chirurgie. Je schopen samostatné práce jak v hrudní resp. plicní operativně, tak při 
předoperační a pooperační péči o svěřené pacienty. Jím dosahované výsledky v této oblasti 
jsou velmi solidní, lze říci nadprůměrné. V současnosti je téměř samostatným chirurgem 
schopným uspět v diferenciálně  diagnostické činnosti a operativě v oblasti hrudní chirurgie. 
Jeho výzkumným zájmem jsou především nádorová onemocnění jak primární, tak sekundární 
v oblasti plic a jejich včasná diagnostika a léčba. 
MUDr. Jarmil Šafránek  sepsal a předkládá disertační práci pod názvem: 
„Využití tumorózních markerů v pooperační prognóze nemalobunečného plicního karcinomu" 
Jde podle mého názoru o přínosnou disertační práci zabývající se úlohou nádorových markerů 
zvláště metaloproteináz pro včanou diagnostiku, účinnou léčbu vč. chirurgické a recidívu 
tohoto nádorového onemocnění. Tato práce je prácí závažnou.. Zapadá do současného 
kontextu stejně motivovaných prací řady našich klinických spolupracovníků u odlišných 
orgánových malignit a těží z vynikající spolupráce s našim klinickým laboratorním 
pracovištěm. Autor předkládá vysoce kvalitní klinicko- experimentální materiál, který bude 
jistě dobrým základem pro další bádání v tak závažné oblasti, jako je chirurgická léčba 
nemalobuněčného karcinomu plic. 

Doporučuji, aby disertační práce MUDr. Jarmila Šafránka  byla postoupena k obhajobě 
a v případě jejího úspěšného obhájení byl MUDr. Jarmilu Šafránkovi  udělen titul Ph.D. 

V Plzni dne 21.9..2008 Doc. MUĎr. Jiří Klečka, CSc. 
školitel pro obor chirurgie 


