
Hodnocení postgraduálního studia MUDr. Anny Šváchové 

MUDr. Anna Šváchová nar. 8. 8. 1976 ukončila studia na LF UK v Plzni v roce 2001. 
Během studia se intenzivně zajímala o problematiku záchovné stomatologie a výsledky své 
činnosti prezentovala na studentských vědeckých konferencích  v roce 1998, 1999 a 2000. 
V roce 1998 byla její studentská vědecká práce oceněna 4. místem a v roce 2004 1. místem 
v kategorii studentů doktorského studijního programu. 

Po ukončení studia na LF zahájila MUDr. Šváchová prezenční doktorské studium na LF 
UK v Plzni, obor dětská stomatologie. Ve své práci se věnuje zejména problematice 
výplňových materiálů používaných při ošetřování dočasné dentice. Vyznačuje se mimořádnou 
pracovitostí a aktivitou. Byla hlavní řešitelkou grantů GA UK 118/2004 a GA UK 3862/2003 
„Hodnocení kvality výplňových materiálů s použitím moderních mikroskopických technik" 
a „Hodnocení kvality výplňových materiálů a preparačních metod s použitím moderních 
mikroskopických technik", dále byla spoluřešitelkou grantu IGA MZ ČR NK 7446-3 „Nové 
možnosti prevence a terapie následků úrazů. Dlouhodobé sledování dětí a dospělých pacientů 
s úrazy stálých zubů". 

Během svého postgraduálního studia dosud odpřednesla čtrnáct sdělení a prezentovala čtyři 
postery zabývající se zejména ošetřováním dočasných zubů a hodnocením výplňových 
materiálů na odborných akcích v České republice i zahraničí. Je hlavní autorkou čtyř 
publikací a spoluautorkou jedné publikace, které byly uveřejněny v odborných časopisech. 

Kromě bohaté přednáškové a publikační činnosti se MUDr. Šváchová zabývá možnostmi, 
jak zlepšit ošetřování dětských pacientů. Výsledkem této práce jsou dva patenty: „Napínač 
s automatickým upnutím matrice" a „Ochranná provizorní korunka". 

Od roku 2001 je členkou České stomatologické komory, od roku 2002 členkou České 
společnosti pro dětskou stomatologii a od roku 2004 též členkou České ortodontické 
společnosti. 

MUDr. Šváchová má výborné jazykové znalosti (angličtina, němčina), ovládá práci na PC 
a velmi dobře fotografuje.  Vzhledem k délce své klinické praxe má nadprůměrné znalosti 
z dětské stomatologie a velký zájem o získávání nových poznatků, o čemž svědčí častá účast 
MUDr. Šváchové na různých vzdělávacích akcích a kurzech. Při práci v ordinaci se vyznačuje 
trpělivostí, pečlivostí a porozuměním pro dětské pacienty. Má příjemné vystupování při 
jednání nejen s rodiči dětí, ale i s kolegy, se studenty a středním zdravotnickým personálem. 

I přes velké pracovní zatížení si MUDr. Šváchová nachází čas na své záliby - klavír, 
keramiku, poezii a sport. Dětem se věnuje i mimo práci na klinice. Od roku 2000 se 
zúčastňuje jako zdravotnice letních vodáckých táborů. 

MUDr. Šváchová má vynikající odborné i morální předpoklady pro budoucí úspěšnou 
vědeckou i pedagogickou činnost. Doporučuji, aby MUDr. Anně Šváchové bylo umožněno 
obhájit dizertační práci. 

V Plzni, 6.4.2006 doc. MUDr. Vlasta Mergloyá,CSc. 
školitelka 


