
Zápis z obhajoby disertační práce MUDr. Eriky Očenáškové ze dne ]S.června 2007. 

Obhajoba disertační práce Denzita kostního minerálu u pacientů s cystickou fibrózou proběhla dne 
15.6.2007 na posluchárně dětské kliniky za účasti 7 členů komise pro obhajoby disertačních prací 
v oboru pediatrie a všech 2 oponentů. 
Členové komise: Doc.MUDr. Eva Pařízková, CSc., Prof.MUDr.Lidka Lisá,DrSc., 
Prof.MUDr.Zdeněk Doležel,CSc., Doc.MUDr.Václav Dostál,CSc., Doc.MUDr.Oldřich Pozler, CSc., 
Doc.MUDr.Zdeněk Kokštein,CSc., MUDr.Eliška Marklová,CSc. 

I. Doc. MUDr. E.Pařízková,CSc. zahájila jednání, uvítala členy oborové rady, oponenty a další
přítomné. Bylo konstatováno, že je přítomný požadovaný počet členů oborové rady. Byly
splněny všechny předepsané náležitosti k zahájení řízení. Na studijní oddělení Lékařské fakulty
UK v Hradci Králové nebyly doručeny žádné připomínky, které by bránily zahájení obhajoby.

2. Doc. MUDr. E.Pařízková,CSc. seznámila všechny přítomné s životopisem MUDr.Očenáškové a 
s průběhem postgraduálního studia, s výsledky průběžných předepsaných zkoušek, s publikační 
činností.

3. Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. přednesl posudek školitele s doporučením disertační práce k 
obhajobě.

4. Doc. Pařízková přečetla posudek vedoucího školícího pracoviště s doporučením disertační práce 
k obhajobě.

5. MUDr. Očenášková seznámila přítomné s výsledky disertační práce.

6. Prof. MUDr.Zdeněk Doležal,CSc. seznámil přítomné s oponentským posudkem a doporučil 
udělení hodnosti akademického titulu doktor (Ph.D.)
Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. seznámil přítomné s oponentským posudkem a doporučil 
udělení hodnosti akademického titulu doktor (Ph.D.)

7. Diskuse:
MUDr. Očenášková odpověděla na všechny otázky oponentů, tyto odpovědi byly oponenty
přijaty.
Prof.MUDr.Lidka Lisá,DrSc. se dotazovala na výskyt hypogenitalismu ve vyšetřovaném
souboru.
MUDr. Eliška Marklová se dotázala na event. změny kostní denzity u jiných dětských chorob, 
dále na vlastní kontrolní skupinu a na referenční data.
Na všechny dotazy odpověděla MUDr. Očenášková ke spokojenosti diskutujících.

8. Po diskusi proběhlo tajné hlasování členů komise pro obhajoby a MUDr.Eliška Marklová,CSc. 
seznámila přítomné s výsledky hlasování:  bylo konstatováno, že MUDr.Erika Očenášková v 
průběhu obhajoby prospěla. Doc.MUDr.Oldřich Pozler,CSc. jako školitel
dizertantky se hlasování nezúčastnil. 

Zapsal: Doc.MUDr.Zdeněk Kokšt
ei

c. 

V Hradci Králové dne 15.6.2007 


