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Doktorská disertační práce MUDr. Renaty Pařízkové vznikla 
v průběhu kombinované formy  doktorského studia na Ústavu 
sociálního lékařství LFUK v Plzni.Ke studiu nastoupila 
v akademickém roce 2002/03. 
MUDr. Renata Pařízková postupně absolvovala všechny předepsané 
kurzy, zkoušky, včetně průběžné i rigorózní. 
Pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

Lékařské fakulty  Univerzity Karlovy v Hradci Králové Je členkou 
odborných společností: Česká společnost anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny, sekce intenzivní medicíny, předsedkyně revizní 
komise výboru České společnosti intenzivní medicíny a také členkou 
České lékařské společnosti. Absolvovala zahraniční pobyty a stáže ve 
Velké Británii a Polsku.Byla řešitelkou a spoluřešitelkou několika 
grantových projektů.Věnuje se pregraduální i postgraduální výuce 
studentů. 

Zvolené téma : Rozhodovací procesy a kvalita života u nemocných 
v intenzivní péči je velice aktuální a diskutované v odborných kruzích 
z hlediska etického, právního i ekonomického. Zajistit kvalitu života 
nemocným v intenzivní péči předpokládá práci erudovaného týmu 
odborníků.Autorka patří mezi vysoce vzdělané odborníky, zná praxi 
intenzivní medicíny, je vzdělaná teoreticky, nastudovala 89 titutlů 
nejnovějších odborných prací, uvádí je v disertaci a čerpá z nich 
poznatky pro svou praktickou činnost. Její publikační činnost je bohatá 
jak v domácích tak i zahraničních odborných časopisech. Publikovala 
10 původních prací, je autorkou či spoluautorkou 5 přehledných 
prací, a 14 abstrakt ve sbornících z konferencí,  včetně zahraničních.. 
Přednesla 5 vyzvaných přednášek. 



Práce vychází z praktické činnosti autorky, je využitelná v praxi, 
nejen v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, má 
však velkou vědeckou hodnotu. Mohla by sloužit i jako studijní 
materiál pro pregraduální i postgraduální studenty. 
Po dlouholeté spolupráci s MUDr. Renatou Pařízkovou mohu 
hodnotit její zaujetí pro vědeckou práci velmi pozitivně. Její aktivita 
v praktické i vědecké činnosti, soustředěna na problematiku 
nemocných v intenzivní péči je obdivuhodná a perfektní.Svědčí  o tom 
i předkládaná bezchybná práce, která splňuje nároky na disertační 
práci.. 

Doporučuji práci: „ Rozhodovací procesy a kvalita života 
nemocných v intenzivní péči „ k obhajobě. 

V Plzni dne 15.12.2008 
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., 

školitelka a vedoucí pracoviště 


