
ZÁPIS 
O průběhu obhajoby disertační práce v oboru Fyziologie a patologická fyziologie konané 

Dne 27. 3. 2008 

UCHAZEČ: Mgr. Anna POTÁČOVÁ 

TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE: ,,Remodelace myokardu za různých patologických 
stavů" 

Obhajobu řídila předsedkyně komise pro obhajoby disertačních prací Doc. MUDr. Zuzana 
Červinková, CSc. 
Přítomni: dle prezenční listiny 

I. Zahájení
Doc. Červinková přivítala členy komise, konstatovala, že byly splněny všechny náležitosti
dané zákonem, aby se obhajoba mohla konat, informovala o tom, že oborová rada ani vedení
fakulty nedostalo žádné námitky proti zahájení obhajoby a požádala Doc. Kubu, aby provedl
zápis o průběhu obhajoby. Dále požádala Doc. Adamcovou - školitelku Mgr. Potáčové, aby
přítomným uchazečku představila.

2. Představení doktoranda
Doc. Adamcová seznámila přítomné s životopisem Mgr. Potáčové, s její dosavadní odbornou
činností včetně publikační a přednáškové aktivity. Zhodnotila pozitivně průběh doktorského
studia Mgr. Potáčové. Doc. Červinková prezentovala rovněž pozitivní stanovisko vedoucího
školícího pracoviště.

3. Prezentace disertační práce - Mgr. Potáčová
Mgr. Potáčová přednesla s dodržením časového limitu velmi zřetelně a s dobrou dokumentací
metodiku a souhrn výsledků své disertační práce.

4. Prezentace oponentských posudků
Prof. Kolář:
- pozitivně hodnotil význam nových poznatků, které disertační práce přináší, šíři použitých

metodických postupů a pečlivost zpracování disertace. Ocenil také velmi dobrou publikační
a přednáškovou aktivitu uchazečky

- měl drobné připomínky k ojediněle se vyskytující formulační nepřesnosti
- formuloval pět dotazů týkajících se interpretace nálezů experimentálně navozené hypertrofie

pravé komory, dále molekulární podstaty účinku daunorubicinu na EKG a vysvětlení
časového vztahu mezi deplecí troponinů a ireversibilního poškození myokardu
daunorubicinem

Doc. Slavíková nebyla přítomna, její posudek přečetla Doc. Červinková: 
- ocenila důležitost zvoleného tématu, zavedené metodiky i dosažené výsledky, z nichž

mnohé jsou originální
- měla drobné připomínky formálního charakteru.

Oba oponenti ve svých posudcích doporučili udělení titulu Ph.D. uchazeči. 

Uchazečka podrobně odpověděla na všechny dotazy a připomínky oponentů, Prof. Kolář 
vyslovil uspokojení s kvalitou odpovědí 
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5. Veřejná diskuse k disertační práci:

Mgr. Potáčová zodpověděla fundovaně na dotazy Doc. Mareše, Prof. Kuby, Prof. Veselého,
Doc. Sedláčka, Prof. Šimka, Doc. Červinkové a adekvátně reagovala na komentář Prof.
Mejsnara.

6. Neveřejné zasedání:
V neveřejné diskusi bylo konstatováno, že doktorandka přesvědčivě obhájila svou disertační 
práci a bylo přistoupeno k tajnému hlasování.
Skrutátoři: Prof. Veselý a Prof. Šimek vyhodnotili hlasování. 

7. Závěr:
Doc. Červinková vyhlásila výsledek hlasování, sdělila přítomným doporučení komise udělit
Mgr. Anně Potáčové titul Ph.O .. Po té přítomným poděkovala za aktivní účast a zasedání
ukončila.

V Hradci Králové dne 27.3.2008 

Zapsal: 

Prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. 
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Schválila: 

Doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 
předsedkyně oborové rady 


