
Hodnocení postgraduálního studia MUDr. Roberta Houby 

MUDr. Robert Houba promoval na LF UK v Plzni vr. 1983. Po splnění vojenské 
služby pracoval nejprve na zubním oddělení MÚNZ v Plzni, od r. 1987 působí jako odborný 
asistent na stomatologické klinice LF UK v Plzni. V r. 1990 složil atestační zkoušku li st. 
z oboru stomatologie. Od r.1992 provozuje na částečný úvazek i vlastní soukromou praxi 
Tato činnost mu rozšířila komplexní pohled na obor a obohatila o nové zkušenosti, což 
s úspěchem využívá ve své pedagogické práci. 

Hlavní vědecké a odborné zaměření MUDr. Houby se soustřeďuje na problematiku 
dentoalveolární chirurgické terapie u pacientů s celkovými chorobami komplikujícími 
chirurgickou intervenci. Poznatky a výstupy z dílčích studií jsou určeny především pro využití 
v postgraduálním odborném vzdělávání ambulantních zubních lékařů. 

MUDr. Houba dosud publikoval v domácím i zahraničním odborném písemnictví 
celkem 63 odborných sdělení, z toho cca 13 souvisí s tématikou zpracovanou v dizertaci. 
Bohatou publikační činnost doplňuje recipročně aktivní účastí na četných symposiích a 
kongresech. Byl též spoluřešitelem grantového výzkumného úkolu č. 6034 s názvem Nové 
metody prevence a terapie onemocnění orgánů ústní dutiny. 

V rámci studijních programů pregraduální výuky přednáší a vede praktická cvičení 
jak u českých, tak zahraničních studentů stomatologického směru. Pro své pedagogické 
schopnosti a přístup k mladým lidem je studenty vysoce respektován. 

Významná je i společensko-odborná angažovanost dr. Houby. Je členem výboru 
Stomatologické společnosti ČLS JEP a členem redakční rady stomatologického časopisu 
LKS. V České stomatologické komoře zastával řadu funkcí.  Významná byla jeho práce 
předsedy Oblastní stomatologické komory v Plzni, členství v rozpočtovém výboru a výboru 
pro vysoké školy sněmu ČSK. V současné době je členem představenstva České 
stomatologické komory. 

Dr. Houba je nejen hluboce odborně vzdělaný stomatolog, ale i okruh a hloubka jeho 
všeobecně medicínských znalostí je mimořádná. 

Osobnost MUDr. Houby v sobě vyváženě integruje odbornou vzdělanost a 
profesionalitu,  pedagogické nadání a laskavý přístup k pacientům. Jak vyplývá z jeho 
předchozího vývoje, má nepochybné předpoklady pro další vědecký a odborný růst. 

Doporučuji, aby mu bylo umožněno obhájit dizertační práci. 

Plzeň, 15. května 2006 

• T 

Doc.MUDr. Helena Houbová, Cbc., 
školitelka 


