
Hodnocení postgraduálního studia odb.as.MUDr.Hany H e c o v é 

MUDr.Hana H e c o v á , odborná asistentka Stomatologické kliniky LF UK v Plzni, se 
narodila 28.7.1953 v Plzni. Studium stomatologického směru na Lékařské fakultě  UK v Plzni 
ukončila v roce 1977 a nastoupila na Stomatologickou kliniku v Plzni, kde v letech 1977-1989 
pracovala nejprve jako sekundární lékařka; od roku 1989 až dosud pracuje jako odborná 
asistentka na oddělení záchovné stomatologie; od roku 2002 působí ve funkci  zástupce 
přednosty kliniky pro výuku. 
Atestaci 1.stupně ze stomatologie složila v roce 1982, atestaci 2.stupně v roce 1991. 
Dne 1.10.2007 byla zařazena do postgraduálního studia (školitel prof.MUDr.J.Kilian,DrSc.). 
Téma její disertační práce je „Diagnostika  a terapie následků  úrazů stálých zubů 
Odbornou specializací MUDr.Hany Hecové je záchovná stomatologie a endodoncie. Jako 
učitel se aktivně podílí na teoretické i praktické pregraduální výuce studentů zubního lékařství 
a na vědeckovýzkumné činnosti, kterou se zabývala již v době svého studia, kdy se aktivně 
zúčastňovala studentských vědeckých konferencí.  V minulosti byla sama opakovaně 
školitelkou studentů při přípravě jejich práce pro SVOČ. MUDr.Hecová se rovněž opakovaně 
podílela na přípravě kurzů pro postgraduální vzdělávání lékařů. 
Sama absolvovala několik odborných stáží v zahraničí ( 1991-Lichtenštejnsko, 1993 Paříž, 
1996 znovu 1 měsíc Paříž, 2006 Helsinki). 
K její publikační činnosti mj. patří 24 odborných publikací ( 2 s IF), 12 odborných přednášek 
a 8 posterových sdělení ( 4 v zahraničí - Athény 2003, Dublin 2005, Vancouver 2007, 
Edinburgh 2009 a 4 v ČR - Praze, bližší viz její životopis), zaměřených převážně na oblast 
endodoncie a dentální traumatologie. 
Dr Hecová byla třikrát úspěšnou řešitelkou grantových projektů (2003-2005 hlavní řešitelka 
grantu IGA MZČR NK/7446-3, v roce 2006 hlavní řešitelkou projektu FRVŠ 372/F3/a, v roce 
2007 řešitelkou grantu GAUK 183 09). 
MUDr.Hana Hecová je velmi zkušená lékařka s 331etou odbornou praxí, která pojala práci na 
své PhD disertaci velmi odpovědně. Je připravena svou disertaci obhajovat po 2,5 letech 
svého postgraduálního studia, což je dříve než je obvyklé. Svědčí to nejen o její důkladné 
průpravě, ale i o velkém soustředění a intenzivní práci na zvoleném tématu. 
Během svého PGS prokázala velkou obětavost a pracovitost - j e j í studium probíhalo při 
plném pracovním vytížení pedagogickém, výzkumném i zdravotnickém. 
Dr Hecová je mezi svými kolegy, studenty i pacienty velmi oblíbena pro svou pracovitost, 
ochotu, vysokou profesionalitu  a nekonfliktní  povahu. Jako její školitel ji považuji za 
nadanou, spolehlivou, iniciativní lékařku s velmi dobrou dispozicí k vědecké práci. 
Proto - vedle oponentů její disertace - mohu s plnou odpovědností na základě její veškeré 
dosavadní odborné a vědecké činnosti doporučit její práci jako velmi hodnotný základ pro 
udělení titulu PhD. 

V Plzni dne 24.3.2010 

Prof.MUDr.Jan  Kilian, DrSc. 
školitel 


