
Vyjádření školitelky 

MUDr. Barbora Petrlová 
Kardiovaskulární profil,  úroveň jeho kontroly a vztah ke komplikacím u diabetiků 2. typu 

Práce byla součástí výzkumného grantu IGA MZČR v letech 2005-07, ve které byla B. 
Petrlová spolupracovnicí řešitelky. Klinicky vyšetřila všechny zařazené diabetiky 2. typu, 
indikovala příslušná laboratorní a další vyšetření dle protokolu studie. Všechny výsledky 
zavedla do počítačové databáze, kterou vytvořila s pomocí našeho statistika. 

Při svém nemalém pracovním vytížení jako sekundární lékařka 2. interní kliniky 
pracující ve směnném provozu, a to z velké části na příjmové ambulanci a na Jednotce 
intenzivní péče, a jako odborná asistentka Lékařské fakulty  UK v Plzni, dokázala intenzivně 
pracovat na výzkumném programu a v podstatě z největší části ve svém volném čase 
kontrolovat a zadávat četné výsledky vyšetření 415 diabetiků do PC databáze, konzultovat 
postup zpracovávání dat a jejich interpretaci. 

Průběžně zpracovávané výsledky analyzovala podle vytýčených cílů projektu ve 
spolupráci s naším statistikem a pravidelně je prezentovala na akcích odborných společností, 
jejichž je členkou, tj. na kongresu České kardiologické společnosti, na Pracovních 
konferencích  České společnosti pro hypertenzi a Pracovní skupiny Preventivní kardiologie a 
na kongresech České společnosti pro aterosklerózu. Celkem 1 Okřát prezentovala naše 
výsledky na mezinárodních kongresech a konferencích  Evropské kardiologické (ESC) a 
Evropské hypertenzní společnosti (ESH), na kongresech Mezinárodní a Evropské Společnosti 
pro aterosklerózu (IAS, EAS) a na konferencích  Evropské asociace kardiovaskulární prevence 
a rehabilitace (EACPR). Z této výzkumné práce publikovala 23 abstrakt jako 1. autorka a 6 
abstrakt jako spoluautorka. Z této dizertační práce vznikly 4 publikace, na nichž B. Petrlová 
intenzivně pracovala. 

Prezentace výsledků své doktorandské práce povinně každoročně přednášela na 
odborných seminářích naší interní kliniky a na Studentských vědeckých konferencích  LFUK 
v Plzni, neboť tyto prezentace s bohatými diskusemi různých odborníků představují průběžné 
vnitřní oponentury její výzkumné práce. 

MUDr. B. Petrlová absolvovala všechna předepsaná školení, kurzy a zkoušky povinné 
v postgraduálním doktorandském studiu. Na této dizertační práci se naučila základní principy 
a metody vědeckého výzkumu. Prokázala, že je schopná systematické vědecké práce a dalšího 
vzdělávání. Je vynikající a oblíbenou přednášející, a proto je zvána jako řečník 
v postgraduálním vzdělávání lékařů. Je vynikajícím řečníkem i v anglickém jazyce, a proto se 
podílí na výuce anglicky mluvích studentů na naší Lékařské fakultě  v Plzni. 

Jako školitelka MUDr. B. Petrlové mohu potvrdit, že splnila všechny požadavky 
postgraduálního doktorandského studia, a proto ji doporučuji k obhajobě její dizertační práce 
před oborovou komisí Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. 
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