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Stanovisko školitele k žádosti o povolení obhajoby diezertační práce DPS
MUDr. Renáta Pomahačová, vypracovala dizertační práci na Univerzitě Karlově v Praze,
Lékařská íakulta v Plzni, Husova 13, 306 05, Plzeň a Dětské klinice v Plzni, Alej Svobody 80,
304 00, Plzeň (přednosta Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD) v studijním programu pediatrie. Po
úspěšném vykonání přijímací zkoušky zahájila MUDr. Renáta Pomahačová kombinovanou
formu studia DPS a dizertační práce byla vypracována v letech 2007 až 2010.
Téma dizertační práce; Juvenilní lymfocytámí thyroiditis a současný výskyt infekce
Helicobacter pylori. Téma diezrtační práce je v současné době velmi aktuální a dizertační
práce přinesla zcela nové poznatky v oblasti juvenilní lymfocytámí thyroiditis a infekce
Helicobacter pylori v dětském věku.
V průběhu postgraduálního studia se MUDr. Renáta Pomhačová plně věnovala vědecké a
výzkumné práci a široce spolupracovala s dalšími kolegy z Dětské kliniky, dalších klinik a
pracovišť FN v Plzni, ale i pracovišť mimo FN. Význam řešené problematiky a ocenění
vědecko- výzkumné práce je nezbytné spatřovat v tom, že zvolené téma řešené v rámci DPS a
dizertační práci bylo také studováno ve dvou rozsáhlých grantových projektech IGA MZ
České republiky, ve kterých byla MUDr. Renáta Pomahačová hlavním řešitelem a
spoluřešitelem. Oba projekty byly v závěrečném hodnocení oceněny nevyšším stupněm A.
Vědecko výzkumné aktivity se také odrazily v široké publikační aktivitě jak v domácí
literatuře tak v mezinárodním písemnictví v odborných peer-reviewed časopisech s impakt
fatorem, současně také v citačním ohlasu a široké přednáškové aktivitě. V průběhu DPS
prokazovala svoje vysoké teoretické znalosti, komplexní dovednosti v organizaci vědeckovýzkumné práce, metodologii, získávání klinického materiálu, zpracování a vyhledávání a
současně práci s literaturou.

Současná problematika a výsledky výzkumné práce při řešení tématu DPS byla zpracována
v předkládané dizertační práci, která splňuje všechna požadovaná kritéria formální i obsahová
dle řádu postgraduálního studia na LF UK v Plzni v oboru pediatrie.
MUDr. Renáta Pomahačová splnila všechna kritéria a podmínky DPS na LF UK v Plzni,
prokázala všechny předpoklady pro metodologii odborné práce, vědecko-výzkumnou

a

badatelskou práci, schopnosti vědeckého pracovníka a schopnost samostatně řešit zvolenou
problematiku.
Doporučuji oborové komisi práci podstoupit k dalšími oponentskému řízení a závěrečné
obhajobě dizertační práce.

V Plzni 16. dubna 2010

Doc. MUDr. Sýkora Josef, PhD

