
Zápis o průběhu obhajoby disertační práce v oboru Porodnictví a 
gynekologie konané dne 21.4.2009 ve 14.00 v posluchárně Por. gyn.kliniky 
Hradec Králové 

Doktorand: 
MUDr. Miloš Velemínský 

Název disertační práce: 
Vliv mikrobiálního osídlení pochvy rodičky na průběh porodu a stav 
novorozence 

Školitel: Doc.MUDr.Jindřich Tošner, CSc. 

Přítomni dle prezenční listiny 

Zahájení. 
Obhajobu disertační práce řídil předseda Oborové rady doc. MUDr.Jindřich 
Tošner, CSc. Přivítal přítomné i členy Oborové rady a členy Komise pro státní 
doktorské zkoušky. Konstatoval, že MUDr. Miloš Velemínský 
splnil všechny náležitosti dané zákonem k obhajobě, přečetl kladné vyjádření 
Oborové rady, která doporučila disertační práci k obhajobě a konstatoval, že 
počet přítomných členů Státní komise je dostačující k tomu, aby obhajoba 
proběhla. V zákonné lhůtě nebyly Oborové radě ani LF UK doručeny žádné 
námitky proti zahájení obhajoby. Skrutátorem byla zvolena Doc. MUDr.Taťána 
Rešlová , CSc. 

Představení doktoranda a vyjádření školitele 
Doc. Tošner přečetl životopisná a profesní data uchazeče a seznámil přítomné 
s kladným doporučením vedoucího pracoviště a své dop01učení jako školitele. 
uchazečky. 

Prezentace disertační práce. 
MUDr. Miloš Velemínský přednesl dobře dokumentovanou prezentaci své 
disertační práce, popsal metodiku, hypotézu a vědecké výsledky, předložil 
perspektivy dalšího výzkumu. 

Prezentace oponentských posudků 
Oponentské posudky přednesli oba přítomní oponenti: doc. MUDr. Július 
Chramec , PhD, přednosta Por. gyn.kliniky v v Trnavě a prof.MUDr.Aleš 
Roztošil,CSc. přednosta Por. gyn.kliniky v Jihlavě. 
Oba oponenti hodnotili práci kladně a doporučili udělení titulu Ph.D. 
Připomínky byly spíše formálního rázu. 



Diskuse 
MUDr. Miloš Velemínský uspokojivě odpověděla na dotazy oponentů i na 
dotazy z pléna. Ve všeobecné vědecké rozpravě byla konstatována aktuálnost 
vědeckého tématu a přínos k řešení současnému stavu vědy v oblasti snižování
perinatální úmrtnosti.

Neveřejné zasedání 
V neveřejném jednání komise konstatovala , že MUDr. Miloš Velemínský 
splnil požadavky na udělení titulu Ph.D. a v tajném hlasování všech 5 platných
hlasů doporučilo udělit MUDr. Miloš Velemínskému titul PhD. Skrutátor
oznámil výsledek volby. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

Závěr obhajoby. 
Doc. Tošner ohlásil výsledek tajného hlasování, blahopřál MUDr. Miloš 
Velemínskému k úspěšné obhajobě disertační práce a informoval ho o návrhu
udělit ji titul PhD.

V Hradci Králové 21.4.2009

Zapsal

Doc. MUDR.Jindnch �� CSc 
předseda Oborové rady pro obor 
Porodnictví a gynekologie


