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Datum obhajoby: 25. 9. 2019 
 
Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., který dále z pozice předsedy 

oborové rady, přednosty pracoviště a školitele konzultanta představil 
doktoranda a zhodnotil jeho studijní aktivity a výsledky během celé délky 
trvání studia.  
Potom MUDr. Lukáš Krbal představil svoji prezentaci.  
Po jejím skončení přečetla svůj doporučující posudek oponentka doc. MUDr. 
Marie Ludvíková, Ph.D., která položila 3 otázky týkající se vhodnosti 
použitého testu viability, vhodnosti použití imortalizovaných buněčných linií 
ke studiu nádorové problematiky a vztahu mezi statusem genu TP53 a citlivostí 
na chemoterapeutika. Doktorand zodpověděl všechny dotazy k plné 
spokojenosti oponentky. Následně přečetla svůj doporučující posudek doc. 
MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D., která položila 2 otázky týkající se 
zastoupení méně obvyklých variant adenokarcinomu a jejich mikrosatelitní 
stability a hodnocení imunohistochemické exprese proteinu p53. Doktorand 
opět zodpověděl všechny dotazy k plné spokojenosti oponentky.  



Poté následovala veřejná diskuze k tématu disertační práce, v rámci které 
doktorand zodpověděl všechny dotazy z auditoria, které položili prof. MUDr. 
Aleš Ryška, Ph.D., a prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.  
V následné neveřejné části byla obhajoba MUDr. Lukáše Krbala vyhodnocena 
a komise na základě hlasování doporučila udělení titulu Ph.D. (pro hodnocení 
„prospěl“ hlasovali 4 ze 4 přítomných členů komise). 
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