
Zápis z obhajoby disertační práce MUDr. Vladimíra Němce ze dne 10. listopadu 2008

Obhajoba disertační práce „Idiopatická muskuloskeletální bol st u dětí" se uskutečnila dne 1 O. 
lisotpadu 2009 na posluchárně dětské kliniky za účasti 5 členů komise pro obhajoby disertačních
prací v oboru pediatrie a 1 oponenta. 
Omluven oponent Doc.MUDr. Pavel Horák,CSc. 
Členové komise: Doc.MUDr. Eva Pařízková, CSc., Prof.MUDr.Lidka Lisá,DrSc.,
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. Němce a
s průběhem postgraduálního studia, s výsledky průběžných předepsaných zkoušek, s publikační
činností. 

3. Doc. MUDr. E.Pařízková,CSc. přednesla posudek školitele s doporučením disertační práce
k obhajobě.

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

5. MUDr. Němec seznámil přítomné s obsahem a výsledky disertační práce.

6. Doc. MUDr. Josef Hoza, CSc. seznámil přítomné s oponentským posudkem a doporučil udělení
hodnosti akademického titulu doktor (Ph.D.) 

7. Doc.MUDr.Eva Pařízková přečetla se souhlasem členů oborové rady oponentský posudek
Doc.Horáka, který doporučil udělení hodnosti akademického titulu doktor (Ph.D.) 

8. Diskuse: 
MUDr. Němec odpověděl na všechny otázky oponentů, tyto odpovědi byly přijaty.
MUDr. Marklová: 
Otázky 1. zda bylo provedeno longitudinální sledování vyšetřovaných dětí?

2. Zda existuje korelace obtíží se sportovní kativitou? 
3. Co doporučuje autor pro děti s noční bolestivostí? 

Prof. Lisá 
Otázka 1. Které hodnoty by mohly hrát roli ve vyšším výskytu růstových bolestí v pubertě u

děvčat? 
Doc.Pozler 

Otázky I. Byla provedena interindividuální variabilita?
2. Byly děti vyšetřované 2 lékaři? 
3. Jak dlouho trvá vyšetření? 

Na všechny otázky odpověděl MUDr. Němec ke spokojenosti dotazujících.

9. Po diskusi proběhlo tajné hlasování členů komise pro obhajoby s výsledky hlasování:
jednomyslně bylo konstatováno, že MUDr.Vladimír Němec v průběhu obhajoby prospěl.
Doc.MUDr.Eva Pařízková,,e$c. jako školitelka disertanta se hlasování nezúčastnila. 


