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Průběh obhajoby:  

Obhajobu zahájil předseda komise pro obhajoby DSP Chirurgie (dále komise) 

doc. Kaška. Uvítal přítomné a zvlášť externí členy komise a oponenta prof. 

Cvachovce. Dále navrhl komisi ustanovit doc. Šimkoviče zapisovatelem a prof. 

Dominika skrutátorem pro toto jednání. Všichni zúčastnění vyslovili s tímto 

návrhem souhlas.  

Vlastní obhajoba byla uvedena představením dr. Astapenka a vystoupeními 

prof. Černého jako školitele, doc. Dostála jako vedoucího pracoviště a doc. 

Kašky jako předsedy OR DSP Chirurgie. Referáty všech výše uvedených osob 

k schopnostem a pracovnímu nasazení dr. Astapenka byly vysoce pozitivní a 

mj. bylo uvedeno, že byl nominován na udělení Hlávkovy ceny pro rok 2019 

v kategorii studentů.  

Následně byl MUDr. David Astapenko vyzván k prezentaci záměru, metod a 

výsledků svého výzkumného projektu, který byl tématem jeho disertační práce. 

Prezentace byla velmi kvalitní, splňovala úroveň vystoupení kandidáta na titul 

Ph.D., byla proslovena kvalitní češtinou, dobře textově i graficky 

dokumentována a její přednesení nepřesáhlo dobu doporučených 20 minut. 

Následně vystoupil se svým oponentským posudkem prof. Cvachovec, jehož 

vyjádření k disertační práci a osobě dr. Astapenka bylo velmi kladné a 

pochvalné se závěrem, že kandidát prokázal schopnost samostatné vědecké 

práce a svoje výsledky výzkumu je schopen prezentovat a v diskuzi obhájit a 

doporučil práci k obhajobě. Druhý oponent prof. Adamus se omluvil 

z pracovních důvodů a jeho oponentský posudek přednesl doc. Kaška. 

Výstupem tohoto posudku byla podobná kladná hodnocení a konstatování 

s doporučením k obhajobě a v případě jejího kladného výsledku udělení 

akademického titulu Ph.D. Otázky položené oběma oponenty zodpověděl dr. 

Astapenko zcela uspokojivě a správně reagoval i na doplňující komentáře. Poté 

bylo přistoupeno k diskuzi kandidáta s plénem. Veškeré položené dotazy dr. 

Astapenko správně zodpověděl a případně komentoval některé detaily dané 

problematiky. V diskuzi vystoupil mj. jako host prof. Zadák, který přednesl 

několik poznámek k výzkumnému zaměření na glykokalyx, své zkušenosti 

z klinického výzkumu a navrhl dr. Astapenkovi další možná témata výzkumu. 

Prof. Manďák diskutoval na téma historie objevu a funkce glykokalyxu a prof. 

Cvachovec komentoval některé detaily v rámci problematiky měření a funkce 

této struktury.   

V následné neveřejné části byly vystoupení a kvalita disertační práce MUDr. 

Astapenka finálně zhodnocena. Komise na základě tajného hlasování, které 

navrhl předseda komise, a které bylo jednomyslně odsouhlaseno aklamací,  

doporučila, aby dr. Astapenkovi byl udělen titul Ph.D. na základě výsledků 

hlasování: pro hodnocení „prospěl“ hlasovalo 17 ze 17 přítomných členů 

komise oprávněných hlasovat. 

Výsledek hlasování oznámil dr. Astapenkovi přeseda komise veřejně, 

pogratuloval mu k úspěšné obhajobě a informoval o následných procesních 

krocích v realizaci přidělení titulu Ph.D. 
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