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Posudek školitele k obhajobě doktorské dizertační práce MUDr. Jana Šoupala
MUDr. Jan Šoupal, nar. 29.12.1983, nastoupil do prezenčního postgraduálního studia na 3.
interní kliniku v roce 2009. Již pregraduálně se účastnil výzkumných a edukačních projektů
na klinice a věnoval se problematice cévních komplikací diabetu a glykemické variability.
Během postgraduálního studia se MUDr. Jan Šoupal zaměřil na studium glykemické
variability ve vztahu k rozvoji mikrovaskulárních komplikací diabetu zejména u pacientů
s diabetem 1. typu. Ke svému výzkumu využíval kromě hodnocení klasických biochemických
parametrů kompenzace diabetu a biomarkerů pozdních komplikací diabetu i nově zaváděnou
technologickou metodu k hodnocení koncentrace glukózy v podkoží pacientů pomocí senzorů
– tzv. metodu kontinuální monitorace glukózy. Kromě teoretických znalostí prokázal i
potřebné klinické dovednosti a svým velmi vstřícným a zodpovědným přístupem získal
mnoho pacientů k účasti ve výzkumných projektech.
MUDr. Jan Šoupal pracoval s pacienty s diabetem v ambulancích i na lůžkových odděleních.
Za dobu svého působení na klinice se u velké části jeho pacientů významně zlepšila
kompenzace diabetu díky modernímu přístupu k léčbě diabetu a jeho entuziasmu při zavádění
moderních technologií do praxe. MUDr. Šoupal se významně podílel na vytvoření edukačních
projektů 3. interní kliniky pro pacienty s diabetem obou typů, včetně metodického vedení tzv.
edukačních pobytů, čtyřdenního programu určeného k edukaci pacientů ohledně flexibilní
inzulínové léčby, léčby inzulínovou pumpou a používání kontinuální monitorace glukózy.
MUDr. Jan Šoupal publikoval řadu sdělení na domácích i zahraničních kongresech formou
posterů i ústních sdělení (včetně prestižní přednášky na kongresu Americké Diabetické
Asociace v USA), je prvním autorem 2 publikací a spoluautorem dalších 6 publikací
v časopisech s IF. Dále je autorem nebo spoluautorem 13 publikací v časopisech bez IF.
Jedna z publikací MUDr. Jana Šoupala, týkající se studie COMISAIR, měla mimořádný
dopad na dostupnost metody kontinuální monitorace glukózy (CGM) pro pacienty s diabetem
1. typu na národní i globální úrovni. V roce 2016 zejména na základě této publikace rozšířila
VZP ČR a spolu s ní i další pojišťovny úhradu CGM i pro dospělé pacienty s diabetem 1.
typu. Následně po předložení této publikace americké agentuře FDA doporučila FDA úhradu
systému CGM v rámci programu Medicare i pro pacienty v USA.
MUDr. Jan Šoupal splnil během svého postgraduálního studia veškeré předepsané náležitosti,
prokázal potřebné teoretické i praktické znalosti a doporučuji proto jeho dizertační práci
k obhajobě.

v Praze dne 14.5.2017

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., PhD.
3. interní klinika 1. LF UK

