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ZÁPIS 
o průběhu obhajoby disertační práce v oboru hygiena, preventivní lékařství

a epidemiologie 

Uchazeč: Mgr. Věra Vlastníková 

Název disertační práce: Pohybová aktivita seniorů jako preventivní složka jejich životního 
stylu. 

Školitel: Prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. 
Školitel specialista: PaedDr. Dana Fialová, Ph.D. 

Oponenti: 
Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. (2. LF UK Pn1ha- omluvena) 
Doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc. (FVZ UO HK) 

Obhajoba probíhala na Ústavu hygieny a preventivního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci 
Králové dne 16. června 2010. Obhajobu řídila doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. 

Komise pro obhajobu disertačních prací: 
Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. (LF UK HK), prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. (LF UK HK), 
prof. PhDr. Jiří Mareš (LF UK HK), CSc., doc. MUDr. Pavol Hlúbik (FVZ UO HK), CSc., 
MUDr. Lenka Borská, Ph.D. (LF UK HK) 
omluveni: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSC. (l.LF UK Praha), doc. MUDr. Jiří Chaloupka, 
CSc. (FN HK), Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. (FVZ OU HK) 

Hosté: 
Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (LF MU Brno) 
Ing. Jaroslava Blažková (studijní oddělení LF UK HK) 

Průběh obhajoby: 

I. Zahájení
Obhajobu zahájila místopředsedkyně oborové rady doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. Uvítala
přítomnou komisi, oponenty a hosty a seznámila je s programem obhajoby.

2. Představení doktorandky
Doc. Šmejkalová seznámila přítomné se životopisem Mgr. Vlastníkové a s celou její dosavadní
odbornou činností, včetně absolvovaných zahraničních stáží, publikační a přednáškové aktivity.

3. Seznámení s posudkem školitele
Prof. Fiala přečetl posudek školitele, kde v závěru doporučil disertační práci k obhajobě.

4. Seznámení s posudkem vedoucího školícího pracoviště
Doc. Šmejkalová přečetla posudek vedoucí školícího pracoviště, kde doporučila obhajobu
disertační práce.
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5. Prezentace disertační práce
Mgr. Vlastníková prezentovala svoji disertační práci. Prezentace byla výstižná, názorná, 
podrobná, ale nezabíhající do detailů.

6. Prezentace oponentských posudků a zodpovězení dotazů oponentů
Nejprve doc. Šmejkalová přečetla posudek doc. Benešové, která doporučovala udělení titulu 
Ph.D. a uvedla několik připomínek a dotazů. Ty byly následně zodpovězeny Mgr. Vlastníkovou. 
Jejich vysvětlení a zodpovězení bylo akceptováno komisí pro obhajobu disertační práce.
Potom přečetl svůj posudek doc. Hlúbik, který též doporučil udělení titulu Ph.D. a požádal o 
vysvětlení několika připomínek a dotazů. Mgr. Vlastníková tyto připomínky vysvětlila a 
zodpověděla položené otázky. Odpovědi byly doc. Hlúbikem akceptovány.
Potom doc. Šmejkalová oznámila, že nejsou známy žádné další připomínky a že žádné takové 
připomínky do dne konání obhajoby disertační práce nedošly.

7. Diskuse a otázky z pléna
V následující diskusi Mgr. Vlastníková zodpověděla dotazy a připomínky ostatních přítomných. 
MUDr. Lenka Hodaňová, Ph.D. - z čeho vycházel dotazník, jeho bližší charakteristika
MUDr. Lenka Borská, Ph.D.- možnost budoucího využití tohoto cvičení s pomocí internetu
Prof. Mareš - komentář k výsledku zhoršení bodu „mohu dělat, co chci"
Doc. Hlúbik - vhodnost zavést místa s preventivní a rehabilitační pohybovou aktivitou pro 
pacienty s kardiovaskulárními onemocněními
Prof. Hrubá - informovala o preventivních kardiovaskulárních intervencích v Brně, o zlepšení 
parametrů rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob, o nutnosti zlepšit osvětu

8. Neveřejná část zasedání
Hlasování.

9. Závěr
Doc. Šmejkalová vyhlásila výsledek hlasování a doporučení komise k udělení titulu Ph.D. pro 
Mgr. Vlastníkovou. 

Zapsala: 
MUDr. Lenka Kotingová 

16. června 2010


