
ZÁPIS 

o průběhu obhajoby disertační práce v oboru oftalmologie dne 11. 6. 2008

UCHAZEČ: MUDr. Matúš Rehák 

TÉMA DISERTACE: Možnosti léčby okluze centrální sítnicové vény 

Obhajobu řídil předseda komise prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. 

I.Zahájení a uvítání přítomných

Prof. Rozsíval jako předseda komise pro obhajoby disertačních prací zahájil obhajobu
disertační práce a uvítal všechny přítomné. Jednání se zúčastnili tito členové komise pro
obhajoby disertačních prací v oboru oftalmologie:doc, Hejcmanová, doc. Jirásková, doc.
Langrová, doc. Baráková, prof. Kuba, doc. Novák, doc. Pašta, doc. Řehák,
omluveny byly doc. Pitrová, doc. Růžičková a prof. Vlková

2. Představení doktoranda

Prof. Rozsíval a školitelka doc. Langrová seznámili přítomné s životopisem doktoranda a
celou jeho dosavadní odbornou činností včetně publikační a přednáškové aktivity a 
s hodnocením průběhu postgraduálního studia dr. Reháka. 

3. Prezentace disertační práce dr. Rehákem

Výstižná, poměrně podrobná, ale nezabíhající do detailů, s dodržením časového limitu,
dobře obrazově dokumentovaná. 

4. Prezentace oponentských posudků

Prof. Karel vyzvedl klady této práce (rozsáhlost souboru, délka sledování). Zmíněny byly
rovněž některé nedostatky spíše formálního charakteru s akcentem, že nesnižují hodnotu 
práce, kterou doporučil k obhajobě. 

Doc Sosna zdůraznil, že práce se zabývá stále aktuálním tématem těžkých cévních 
postižení oka a pochválil rovněž délku sledování nemocných a metody léčby. Jeho 
připomínky byly opět spíše formálního charakteru a práci doporučil k obhajobě. 

Odpovědi dr. Reháka byly přijaty kladně. 

Prof. Rozsíval oznámil, že do dne konání obhajoby nedošly k práci žádné připomínky. 

5. Diskuze z pléna:

Prof Rozsíval- délka a sledování dodržování léčby Warfarinem pacienty, vhodnost 
kombinované léčby 



Dr. Rehák všechny otázky uspokojivě zodpověděl, kombinovaná léčba cévních onemocnění 
sítnice se jeví jako velmi perspektivní 

Prof. Kuba - koincidence predisponujících faktorů cévní okluze zejména u mladých žen 
užívajících hormonální antikoncepci 

Dr. Rehák zdůraznil, že by tyto ženy by neměly vůbec kouřit, vzhledem k vysokému riziku 
vzniku žilních uzávěrů 

Doc. Hejcmanová - vliv arteriální hypertenze na cévní onemocnění sítnice 

Dr. Rehák: v prezentovaném souboru i z literatury až 50 % hypertoniků 

Prof. Rozsíval - oboustranné postižení okluzí centrální sítnícoové vény 

Dr. Rehák : výskyt 6 - 14 % 

Všechny dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. 

6. Neveřejné zasedání

Hlasování.

7. Závěr

Výsledek hlasování vyhlásil předsedající prof. Rozsíval, který zároveň dr. Rehákovi 
poblahopřál. 

11.6.2008 


