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Název práce: Rodinná psychoedukace u schizofrenie: Zdravotní a sociální aspekty. 

Školitel: 

Oponenti: 

Prof MUDr. Jan Libiger, CSc., Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec 

Králové a LF UK v Hradci Králové 

Prof MUDr. Michal Hrdlička, CSc. 2. Lékařská fakulta UK, FN Motol, Praha 

Prof MUDr. Petr Zvolský, DrSc., 1. Lékařslá fakulta UK v Praze 

Veřejné obhajoby se zúčastnili: 

Oponenti: 

Školitel: 

Prof MUDr. Michal Hrdlička, Prof MUDr. Petr Zvolský, DrSc. 

Prof MUDr. Jan Libiger, CSc., 

Členové komise pro obhajoby disertačních prací v oboru Psychiatrie: 

prof MUDr. Jan Libiger, CSc. - předseda komise, 
prof MUDr. Petr Zvolský, DrSc. - místopředseda komise 
prof MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 
doc. MUDr. Jaroslav Gregor, CSc., 
doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., 
doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc. 
MUDr. Ivan Tůma, CSc. 
Doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. 

za vědecké oddělení LF UK v Hradci Králové: paní Magda Vaňková 

Omluveni: Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc. 

1. Zahájení - stanovisko předsedy oborové rady a vedoucího školitele pracoviště
Po přivítání oponentů, členů komise a hostů představil prof Libiger, předseda oborové rady,
doktorandku paní MUDr. Lucii Motlovou. Seznámil přítomné s životopisnými daty dr.
Motlové včetně přehledu její dosavadní přednáškové a publikační činnosti.
Prof Libiger seznámil přítomné také s tématem doktorské disertační práce a s průběhem
studia. Dr. Motlová zvolila téma, které je ústředním tématem její klinické práce
v Psychiatrickém centru Praha. Věnovala se mu především z hlediska teoretické přípravy
i během dvouleté stáže na UC v Berkeley, v Kalifornii.

2. Posudek školitele
Prof Libiger přečetl svůj posudek na práci , kterou vedl jako školitel. Práce dr. Motlové se týká
nrosnektivního srovnání účinnosti rodinně nsvchoedukace v naralelních nezávislvch skuninách



spojena s poklesem dní rehospitalizace v následujícím období. Výsledky studie byly 
prezentovány na domácích i zahraničních konferencích. Práce je doprovázená přílohami 
s impaktovanými publikacemi dr. Motlové, její celková publikační činnost, kumulovaný IF ( 
4,38 práce týkající se tématu, 5, 39 celkový IF)) i citovanost splňují a v některých ohledech 
překračují požadavky kladené na výsledky doktorského studia. 
Z hlediska školitele práci doporučil k obhajobě. 

3. Prezentace disertační práce doktorandem
Dr. Motlová v ústním vystoupení doprovázeném prezentací z dataprojektoru shrnula svou
doktorskou práci. Přednáška přesně dodržela vymezený čas, byla po formální stránce jasná,
dobře dokumentovaná a přesvědčivě přednesená. Doktorandka prokázala schopnost zaujmout
posluchače, ale také porozumění širšímu kontextu práce. Metody zpracování dat včetně
statistiky byly na dobré úrovni. Výsledky doktorandské práce navazují publikované výsledky
v této oblasti, jako novinku přinášejí poznatek, že psychoedukace je zřejmě účinná u pacientů
v časném stadiu průběhu onemocnění.

4. Posndky oponentů
Oponent prof Hrdlička z Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK, FN Motol-Praha přečetl
podstatné části svého oponentského posudku. Posudek byl kladný, hondotil volbu a
porozumění statistickým metodám.. Vznesl dotaz na vliv chronicity jako eventuálního
primárního faktoru motivace k psychoedukaci.
Oponent prof Zvolský z Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze přečetl svůj posudek
doktorské práce. Práci dr. Motlové hodnotil jako kvalitní a na úrovni současných poznatků.
Jeho otázka se týkala vlivu sociálního prostředí , rodinného zázemí a vzdělání pacientů na
efekt psychoedukace.

5. Stanovisko doktoranda k oponentským posudkům
Dr. Motlová poděkovala za příznivé hodnocení oponenty a podrobně a k plnému uspokojení

oponentů zodpověděla jejich dotazy 

6. Diskuse

Ve všeobecné diskusi vystoupili členové komise doc. Náhlovský, doc. Brázdil a doc.
Waberžinek. 

7. Neveřejné zasedání komise - protokol o hlasování

Na neveřejném zasedání komise po krátké diskusi bylo provedeno tajné hlasování o výsledku 
obhajoby. Komise klasifikovala obhajobu stupněm „ prospěla".

8. Vyhlášení výsledků hlasovací komise

Prof Libiger veřejně vyhlásil disertační práci za obhájenou a blahopřál dr. Motlové, která tak 

doktorské studium psychiatrie úspěšně završila. Dr. Motlová poděkovala komisi , školiteli i 

fakultě za možnost obhajovat klinické výzkumné téma v doktorském studiu,. 
V Hradci Králové dne 25.6.2007 
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