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Nejzásadnější jsou finance

S

?erstvým doktorem MUDr. Filipem Robem, Ph.D. (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice
Na Bulovce), jsme si povídali o tom, jak se vypo?ádal s nástrahami doktorského studia.

Splnilo doktorské studium vaše o?ekávání?
Doktorské studium pro m? bylo zkouškou, jestli budu ochotný v?novat se v?d? se všemi strastmi i slastmi,
které takové rozhodnutí s sebou nese. V tomto smyslu tedy ur?it? ano.
Co jste jím získal?
V osobnostní rovin? ur?it? schopnost lépe kriticky myslet, být trp?livý a nevzdávat se. V profesní rovin?
jsem získal mnoho kontakt?, i zahrani?ních, které normáln? léka? navázat nedokáže. Nau?il jsem se
poznat kvalitní v?deckou publikaci, sám odborné texty psát nebo p?ipravit kvalitní grantovou žádost.
Co byste doporu?il tomu, kdo o doktorském studiu uvažuje?
Vše za?íná výb?rem oboru a pracovišt?. Zjistit si, na co se specializují a jestli zde již probíhá n?jaký
výzkum. D?ležité je vybrat n??ím nové, a tedy dob?e publikovatelné téma. Jestliže ale teprve kon?íte
studium medicíny, je velmi t?žké orientovat se v oboru do hloubky. Proto zde hraje extrémn? d?ležitou roli
školitel, který by m?l po kontaktu se studentem vybrat téma jak zajímavé pro studenta, tak p?ínosné pro

pracovišt?. Myslím si, že mnoho doktorand? nedokon?í své studium primárn? z t?chto dvou d?vod?. Já
m?l na školitele št?stí. Jana Hercogová mi umožnila navázat ?áste?n? na výzkum mého otce, který
p?esahoval gynekologii a perfektn? se hodil do našeho oboru.
To nejzásadn?jší jsou ale finance. P?i sou?asné koncepci doktorského studia je se stipendiem (i když se
te? zvyšovalo) extrémn? t?žké v podmínkách cen nájm? a dalších v?cí, zvlášt? v Praze, fungovat. V?tšina
pracoviš? se samoz?ejm? snaží pomoci i z vlastních zdroj?, ale myslím si, že je to v sou?asnosti nejv?tší
bolest doktorského studia. Znám velmi chytré lidi, kte?í nakonec šli (prakticky byli donuceni jít) do
soukromého sektoru, protože jim byl schopen nabídnout takové finan?ní ohodnocení, které jim umožnilo žít
v Praze, nebo? každý nemá takové št?stí na rodinné a pracovní zázemí, jako jsem m?l já.
Budoucí doktorandi by také m?li po?ítat s tím, že ob?tují ?ást svého volného ?asu studiu, psaní ?lánk? a
disertace.
Jaká strategie studia se vám osobn? vyplatila?
Vybral jsem si téma, které bylo pro mne zajímavé, ale sou?asn? reáln? proveditelné na daném pracovišti.
Získané poznatky jsem pr?b?žn? kriticky hodnotil nejen se svým školitelem, ale i se specialisty z jiných
pracoviš?. Protože asi tím nejt?žším jsou impaktované publikace, snažil jsem se nashromáždit výsledky
svého studia v rozumné dob?, protože recenzní ?ízení se mohou táhnout velmi dlouho.
Kam sm??ujete, jaké jsou vaše plány nyní?
Doufám, že budu moci pokra?ovat v práci na naší klinice a snažit se výsledky naší práce p?evád?t do
klinické praxe v lé?b? našich pacient?. Je skv?lé, že ?lov?k m?že pracovat jako klinický léka?, p?itom se
?áste?n? zabývat v?dou a také výukou další generace léka??.
Z t?ch krátkodob?jších plán? mne díky zisku stipendia od International Psoriasis Council ?eká na podzim
m?sí?ní stáž na dermatologické klinice Pennsylvania State University ve Filadelfii. Po ?ty?ech letech jsme
uzav?eli studii hodnotící p?ínos lumbální punkce u HIV pozitivních pacient? s ?asnou syfilis k vylou?ení
asymptomatické formy neurosyfilis, jen kdyby p?i sou?asném krásném po?así nebylo tak t?žké donutit se k
delšímu psaní. Na konci roku snad kone?n? dosáhneme plánovaného po?tu pacient?, abychom mohli
uzav?ít interven?ní studii ve spolupráci s Örebro University, která porovnává dva terapeutické režimy
extragenitálních forem kapavky.
Z dlouhodob?jších cíl? pracuji na grantových projektech ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ?R,
týkajících se vlivu kožního mikrobu na psoriázu a vlivu mikrobiomu na nežádoucí kožní reakce u pacient? s
IBD na biologické lé?b?. Stran pokra?ování HPV tématiky máme dlouhodobý grantový projekt na validaci
metylace DNA a HPV typizace jako screeningových test? pro anální karcinom u HIV pozitivních pacient?.
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