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které se konalo dne 26. 3. 2019 

IV. Habilitační řízení 
Návrh na jmenování docentkou Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D., z Ústavu klinické a 
experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT pro obor lékařská biologie 
a genetika. 

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační 
komise pro habilitační řízení Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. a uvítal přítomné členy 
komise 
S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise, která pracovala ve 
složení prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. 
LF UK a ÚHKT, prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. z Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN 
Olomouc, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. z Interní hematologické a onkologické kliniky LF 
MU a FN Brno, prof. RNDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. ze Dětské kliniky LF UP a FN 
Olomouc seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Tomáš 
Stopka, Ph.D. 
Přednáška uchazečky měla název „Molekulární genetika v diagnostice a výzkumu chronické 
myeloidní leukémie". 
S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomné oponentky prof. RNDr. Šárky 
Pospíšilové, Ph.D. ze Středoevropského technologického institutu MU, seznámil členy 
vědecké rady prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. a přečetl dotazy uvedené v posudku, které 
petentka zodpověděla. 
Své oponentské posudky přednesli přítomni oponenti prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. ze 
Středoevropského technologického institut MU, uchazečce položil 3 dotazy. Další z oponentů 
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN 
Motol shrnul závěry svého oponentského posudku a uchazečce na místě položil 2 dotazy. 

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze 
položil doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Sergeje Zacharov, Ph.D. a prof. MUDr. 
Jiří Zeman, DrSc„ 

Hodnotitel doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. shrnul obsah přednášky, přednáška měla 
teoretickou a prognostickou část, byla velmi srozumitelná, výzkum měl jasné závěry, byla o 
něco delší, tj. měla 17 minut, nicméně byla výborně prezentovaná a vědecké radě ji doporučil 
k přijetí. 

Následovalo vystoupení náměstka pro vědu a výzkum mateřského pracoviště pana profesora 
Dyra, který omluvil nepřítomné přednosty prof. Cetkovského a prof. Trněného uvedl, že Mgr. 
Kateřina Machová Poláková, Ph.D. je výjimečnou zaměstnankyní, dobře se s ní spolupracuje. 
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Usnesení IV/2: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování 
ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný 
záporný hlas, žádný hlas neplatný, 1 se hlasování zdržel. Vědecká rada
1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 
111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení 
návrhu na jmenování docentkou Mgr. Kateřiny Machové Polákové, 
Ph.O., z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a 
ÚHKT pro obor lékařská biologie a genetika, rektorovi UK k dalšímu 
řízení. 

V Praze dne 9.4.2019 
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prof. MUDr. Ajpťsi Šedo";DrSc. 
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 


