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POSUDEK OPONENTA HABILITAČNÍ PRÁCE
Masarykova univerzita
Uchazeč
Habilitační práce
Oponent
Pracoviště oponenta,
instituce

MUDr. Martina Doubková, P� 1.D.
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D'f1 uzni' parenchymatozni
doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.
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Klinika pneumológie a ftizeológie, Jesseniova lekárska
fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

Uchádzačka zvolila progresívnu formu komentovaného súboru vlastných publikovaných prác so
vzťahom k difúznym parenchýmovým chorobám pfúc. Zvolenú formu oceňujem, nakol'ko vel'mi dobre
dokumentuje skutečnost', že uchádzačka sa venuje systematicky tejto rozsiahlej a komplikovanej časti
pneumológie počas svojej profesionálnej kariéry. že je v tejto oblasti aktívna v celej jej šírke v klinickej
praxi aj v klinickom výskume, a že dokáže zhodnotit' výsledky svojej práce publikáciou aj v
renomovaných zahraničných periodikách.
lde o súbor 33 publikácií vo vedeckých a odborných periodikách a jednu kapitolu v knižnej
publikácii, vydané v rozpatí rokov 2005 až 2020. Uchádzačka je prvou autorkou 24 z nich. V 13
prípadoch ide o zahraničné periodiká s impakt faktorem 1,473-4,243. Dvadsaťdva publikácií má
charakter póvodných prác, zvyšných 12 je prehl'adových. Pokrývajú skutočne takmer celé spektrum
difúznych parenchýmových chorób pl'úc od idiopatických intersticiálnych pneumónif cez
granulomatózne choroby pl'úc, prejavy difúznych chorób spojiva a vaskulitíd až po raritné nozologické
jednotky a syndrómy.
Aj keď všetky uvedené práce majú svoju výskumnú, klinickú či edukačnú hodnotu, rád by som
zvlášť vyzdvihol:
1. Póvodné výsledky, které majú potenciál v budúcnosti významným spósobom prispieť k
personalizovanému prístupu k farmakoterapii IPF.
2. lnovatívny prístup k analýze kondenzátu vydychovaného vzduchu s účasťou na konštrukcii
originálneho vzorkovacieho zariadenia.
3. Angažovanie sa v oblasti familiárne sa vyskytujúcich progresívnych fibrotických chorób
pl'úcneho interstícia.

Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce

Boli pozoruhodné výsledky analýzy EMPIRE registra s možným dopadem na personalizovanú liečbu
IPF, uvedené na stranách 69-79, už publikované?
Aký je osobný postoj uchádzačky k nedávnej revízii klasifikácie hypersenzitívnej pneumonitídy?
Ak by ste malí stručne postulovat' svoju vlastnú hypotézu o etiopatogenéze sarkoidózy, ako by znela?

Závěr
Habilitační práce MUDr. Martiny Doubkové, Ph.O. ,,Difuzní parenchymatózní nemoci plic"
splňuje - Respliluje požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru "Vnitřní
lékařství".
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