Zápis z obhajoby disertační práce
Vimala Jacoba, B.D.S.
konané dne 21.3.2008

1. Předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Hygiena, preventivní
lékařství a epidemiologie Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. přivítala členy
oborové rady a ostatní přítomné. Vzhledem k tomu, že byla školitelkou Vimala
Jacoba, B.D.S., předala řízení obhajoby místopředsedovi oborové rady Doc. Ing.
Zdeňku Fialovi, CSc.
2. Docent Fiala přečetl odborný životopis doktoranda, název disertační práce a přehled
vlastních prací autora. Zdůrazní!, že posluchač splní! minimální požadavek být 2x
prvním autorem práce v recenzovaném časopise a lx spoluautorem publikace
v časopise s IF. Doktor Jacob Vimal svojí publikační aktivitou tento limit významně
překročil.
3. Docent Fiala seznámil přítomné s posudkem školitele a předsedy OR. Všechny
posudky byly přečteny česky a bylo zdůrazněno, že posluchač obdržel veškeré tyto
texty v anglickém překladu.
4. Následovala přednáška doktora Jacoba: Smoking and Oral Health - Periodontitis,
během které stručně vysvětlil podstatu disertační práce (cíle, metody, výsledky, závěry
a doporučení). Toto power pointové sdělení, přednesené v angličtině, trvalo cca 20
minut.
5. Doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. přečetl česky svůj oponentský posudek a otázky,
které následně přeložil do angličtiny. Posluchač Jacob Vimal obě položené otázky
zodpověděl vyhovujícím způsobem.
6. Oponentský posudek Prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc., která se z důvodu velkého
pracovního vytížení z obhajoby omluvila, přednesl v plném rozsahu docent Fiala.
Otázky na posluchače byly opět položeny v angličtině. Oborová rada posoudila
odpovědi doktoranda a došla k názoru, že otázky oponentky byly vyčerpávajícím
způsobem zodpovězeny.
7. Docent Fiala seznámil přítomné s tím, že do data konání obhajoby nepřišly žádné další
připomínky a zahájil veřejnou diskusi. Tato byla vedena výhradně v angličtině.
8. V rámci diskuse byly položeny následující dotazy:

• Doc. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.: Jaké jiné možnosti detekce periodontitidy
existují a proč si doktorand vybral právě metodu CPITN?
• Doc. MUDr. Jaroslav Tejral, CSc.: Jsou preventivní prohlídky v Indii hrazené
zdravotními pojišťovnami?
• Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.: Máte informace o prevalenci periodontitidy
v ostatních evropských zemích? Jak v tomto srovnání vypadá situace v České
Republice?
• Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.: Jaké nové výsledky disertační práce
přinesla, resp. v čem disertand spatřuje určitou originalitu provedené práce.
9. Posluchač zodpověděl všechny položené dotazy vyhovujícím způsobem a potvrdil, že
je v dané problematice široce orientován. Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy
nezazněly, ukončil docent Fiala diskusi a veřejnou část obhajoby a požádal doktoranda
a ostatní přítomné, aby se vzdálili.
10. Neveřejného zasedání se zúčastnili pouze členové oborové rady. Přítomno bylo 8
členů z 9 (Prof. MUDr. Vladimír Bencko se omluvil). Vzhledem k tomu, že docentka
Šmejkalová byla současně školitelkou posluchače Jacoba Vimala, hlasování se
neúčastnila. Za skrutátory byli určeni docent Bíma a docent Chaloupka.
11. V tajném hlasování komise hodnotila OR danou obhajobu stupněm „prospěl".
12. Na pokračujícím veřejném zasedání docent Fila konstatoval, že posluchač Jacob Vimal

obhájil svoji disertační práci.

Zápis z obhajoby pořídila:

�'.

Doc. MUDr. Jmdra Smejkalová, CSc.
předsedkyně oborové rady
V Hradci Králové dne 28. 3. 2008

