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Zápis o průběhu obhajoby doktorské dizertační práce 

Vážený pane proděkane, 

dne 5.11.2008 proběhla obhajoba doktorské dizertační práce (ve smyslu ustanovení 

Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.) u MUDr. Šárky Lukešové v doktorském studijním 

programu Klinická onkologie a radioterapie. 

Obhajobě byli přítomni: 

Předseda komise pro obhajobu dizertační práce prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. a dále 

členové této komise: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., prof. MUDr. Milan Bláha, CSc., prof. 

MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prof. RNDr. Jiřina Vávrová, 

CSc., doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. , prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. a prof. MUDr. 

Vladimír Bláha, CSc. 

Omluveni: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. a prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. 

Dále byli přítomni oponenti doktorské dizertační práce, prof. RNDr. Jiřina Vávrová, 

CSc. a doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 

Jednání zahájil prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. Představení uchazečky provedl její 

školitel prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 

Následovala obhajoba dizertační práce MUDr. Šárky Lukešové na téma : Sledování 

markerů angiogeneze u nemocných s renálním karcinomem a jejich klinické využití. Po 

prezentaci dizertační práce následovalo vyjádření oponentů dizertační práce. K dizertační 

práci se vyskytlo několik připomínek, na které MUDr. Lukešová odpověděla správně. 

Oponenti práci doporučili přijmout a udělit uchazečce titul Ph. D. 

Z řad komise dále následovala diskuse. Prof. Eliáš měl otázku, který z interleukinů 

má prediktivní význam při hodnocení metastáz. Další otázkou bylo, zda existuje studie, která 

by toto hodnotila. Dalším diskutujícím byl prof. Ryška, který se dotazoval na význam léku 

bevacizumab (VGEF) u rektálního karcinomu. Další otázka prof. Ryšky byla, jaké léky 



v současné době lze použít v léčbě nádorů ve vztahu k angiogenezi nádorů. Kandidátka 
odpověděla na všechny dotazy vyčerpávajícím způsobem. Následovalo tajné hlasování, 
kterého se účastnili všichni přítomní členové komise pro obhajoby dizertační práce. Výsledek 
byl kladný. Komise po vyhodnocení výsledku obhajoby doporučila postoupit žádost 
uchazečky k dalšímu řízení. 
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