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Věc: 

Posudek školitele na 

MUDr. Petra Jehličku 

Vedoucí lékař dětské kardiologické ambulance 

Dětská klinika FN a LF UK v Plzni - JIRP, dětská kardiologie 

Hned na úvod bych chtěl vyzdvihnout výjimečnou samostatnost MUDr. Petra 

Jehličky, což školiteli velice usnadňuje práci (zde až na hranu toho být nazýván 

školitelem). 

MUDr. Petr Jehlička je klinický lékař, pediatr-kardiolog, plně zatížený běžnými 

klinickými povinnostmi a pracující  jak v ambulantním provozu, tak na lůžkovém 

oddělení. Je proto obdivuhodné, že i při tomto zatížení  byl schopen věnovat se 

výzkumu v oblasti patofyziologie cév lidského organismu. Byl schopen samostatně 

naplánovat a provést kvalitní klinicko-patofyziologickou studii a jeho práce tedy není 

pouhým sběrem a následným zpracováním klinických dat. 

MUDr. Jehlička prokázal, že i při zatížení  klinickou rutinní  praxí  byl schopen 

prostudovat teoretické práce a následně vypracovat vlastní výzkumný projekt. Ten 

následně obhájil v objektivní soutěži Interní  grantové agentury Ministerstva 

zdravotnictví  České republiky a posléze jej úspěšně dokončil publikací v odborném, 

oponovaném a impaktovaném časopise. MUDr. Jehlička je ukázkovým vzorem 

lékaře, který dokázal, že i v době někdy až příliš  specializovaných oborů biologických 

věd včetně humánní medicíny je možné úspěšně kombinovat klinickou a výzkumnou 

práci. 



MUDr. Jehlička se věnoval studiu faktorů, které mohou poškozovat cévní stěnu již 

v dětském věku a vést k ateroskierotickému postižení v dospělosti. Zaměřil se na 

rizikové dětské pacienty postižené těžkou dědičnou poruchou látkové výměny tuků -

familiární  hypercholesterolémií  a dětské pacienty postižené diabetes mellitus 1. typu. 

U těchto pacientů testoval možnost ovlivnění vlastností cévní stěny substitucí 

kyselinou listovou. Jako prostředek k ověření  předem stanovené hypotézy MUDr. 

Jehlička samostatně zavedl metodiku neinvazivního hodnocení vlastností cévní stěny 

sonografickým vyšetřením  periferně probíhajících  tepen na jeho pracovišti a testoval 

několik způsobů hodnocení endoteliální dysfunkce, která právě v dětské populaci 

může mít zásadní výpovědní hodnotu z hlediska počínajícího  poškození tepenné 

stěny. Jedná se o studii intervenční  s vysokým potenciálem objasnění vztahu příčina-

důsledek. Jedná se také o studii na vysoce rizikové dětské populaci, která je 

v současnosti stále více diskutována z hlediska razance a včasnosti nasazení léčby 

k prevenci kardiovaskulárních  onemocnění. Jedná se navíc o studii zaměřenou 

nejen na klasické rizikové faktory aterosklerotíckého  postižení ale i na nově 

diskutované rizikové faktory kardiovaskulárních  onemocnění, kromě jiného i 

asymetrický dimethylarginin. Předkládaná práce je stručná, konzistentní s jasně 

určeným cílem s jasnými závěry a zakončená přijatou publikací, která prošla 

nezávislou odbornou oponenturou. 

MUDr. Jehlička prokázal, že je schopen samostatné vědecké práce, jeho práce 

prokazuje tvůrčí  invenci autora v klinickém výzkumu. MUDr. Jehlička touto prací 

prokázal schopnosti k samostatné vědecké práci a předloženou práci proto 

doporučuji k obhajobě. Práci považuji za dostatečnou k udělení titulu PhD. 

MUDr. Jan Pifha, CSc. 
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