
Hodnocení postraduálního studia MUDr. J. Netolického 

Mudr. J. Netolický úspěšně ukončil studium stomatologie na LF UK v Plzni v roce 
1997. Nastoupil jako sekundární lékař Stomatologické kliniky FN Plzeň na konzervační 
oddělení a od roku 2.000 je odborným asistentem. Již za studií měl zájem o tento obor a na 
oddělení pracuje dodnes. V roce 1997 složil státní zkoušku z anglického jazyka,což nyní 
využívá při výuce anglicky mluvících studentů a ve vědecké práci.Po složení atestace I. 
stupně z oboru stomatologie v r. 2.000 se aktivně zapojil do vědecké práce na oddělení pod 
mým vedením. V r. 2.005 složil atestaci II. stupně , aby jako klinický pracovník si rozšířil 
znalosti z celého oboru. Zaškolil se v základech histologie a patohistologie zubní dřeně a jeho 
zájem se pak specifikoval  na endodoncii, zejména na chronické záněty pulpy a periodoncia. 
Tato problematika byla do šíře rozpracována v Grantu MZ ČR NR 8275-4/2.005, který pod 
jeho vedením a s moji spoluprácí byl nyní dokončen a závěrečná zpráva odeslána. Jeho zájem 
se zejména soustředil na resorptivní chronické záněty pulpy, což podrobně zpracoval ve své 
disertační práci, kterou připravil k obhajobě. Ve své práci je iniciativní, s hlubokými 
znalostmi sledované problematiky a zejména oceňuji jeho snahu, aby vědecká práce současně 
významnou měrou přispěla ke zlepšení praktických postupů léčení endodontických 
onemocnění. 

Publikoval 13 odborných prací v našich i zahraničním časopise . Zúčastnil se aktivně 
především ve formě  posterů Evropských endodontických kongresů v Mnichově, Athénách , 
Dublinu a v roce 2.007 Světového endodontického kongresu ve Vancouveru. Podílí se 
významně na pregraduální výuce studentů jak přednáškami, tak vedením praktických 
cvičení. 
Zkouší průběžné i státní zkoušky z oboru konzervačního zubního lékařství. Kromě této 
činnosti se významně podílí na postgraduálním vzdělávání zubních lékařů, a to jak 
přednáškami, tak praktickými kurzy zejména v oboru endodoncie. Aktivně pracuje v České 
endodontické společnosti a ve výboru pro vysoké školy v rámci sněmu ČSK. Vedle své 
bohaté činnosti pracovní a odborné je vzorným manželem a otcem dvou malých dětí. 

MUDr. J Netolický má všechny odborné i morální předpoklady pro obhájení své 
disertační práce a rovněž pro další vědeckou a pedagogickou práci. 

V Plzni dne 12.2. 2009 


