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Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil předseda komise prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
který po ověření přítomnosti obou oponentů a členů komise vyzval
školitele prof. MUDr. Petra Hejnu, Ph.D., k představení doktorandky
MUDr. Štěpánky Pohlové Kučerové. Následně petentka vystoupila
se svou prezentací s názvem Benefity CT vyšetření v soudním
lékařství shrnující výsledky jejího disertačního výzkumu. Po jejím
skončení svůj doporučující posudek přečetl oponent doc. MUDr.
Miloš Sokol, Ph.D., MBA, a návazně druhý oponent doc. MUDr.
Ľubomír Straka, Ph.D. Studentka poté zodpověděla dva dotazy
prvního oponenta zaměřené na kvalitativní a kvantitativní pmCT
diagnostiku plynové embolie, resp. na využití nukleární magnetické
rezonance v soudnělékařské diagnostické praxi. V rámci pokračující
diskuse doktorandka bez jakýchkoli výhrad zodpověděla následující
dotazy z pléna: Jaký je diagnostický význam forenzní entomologie v
soudním lékařství (prof. Kaška). Jaké jsou kompetence soudních
lékařů při vyhodnocování snímkové radiologické dokumentace? Jaké
jsou možnosti výzkumného/diagnostického využití CT vyšetření v
patologii? (prof. Šteiner). Jaký je postup v případě nesouhlasu s
provedením zdravotní/soudní pitvy? (prof. Ryška). V následné
neveřejné části byla obhajoba MUDr. Štěpánky Pohlové Kučerové
vyhodnocena a komise na základě hlasování doporučila udělení titulu
Ph.D. (pro hodnocení „prospěla“ hlasovalo 4 z 4 přítomných členů
komise).
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