Zápis z obhajoby disertační práce MUDr.Pavla Kosiny ze dne 29.září 2009.
Obhajoba disertační práce Neuroinfekce v dětském věku proběhla dne 29.9.2009 na posluchárně
dětské kliniky za účasti 7 členů komise pro obhajoby disertačních prací v oboru pediatrie a
2 oponentů.
Členové komise:
prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., prof.MUDr.Lidka Lisá,DrSc., doc.MUDr.Eva Pařízková,CSc.,
doc.MUDr.Pavel Živný, CSc., MUDr.Eliška Marklová,CSc., doc.MUDr.Oldřich Pozler, CSc.,
doc.MUDr.Zdeněk Kokštein,CSc.,
Oponenti: doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc., doc.MUDr. Marie Staňková, CSc.
1.

Předseda oborové rady pro pediatrii prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. zahájil jednání, uvítal 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.

2.

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. seznámil všechny přítomné s životopisem a hodnocením
oborové rady disertanta MUDr. Jana Malého, s výsledky průběžných předepsaných zkoušek,
s publikační činností. Dále seznámil přítomné s výtahem posudku školitele.

3.

MUDr. Pavel Kosina prezentoval dosažené výsledky postgraduálního studia obsažené v
disertační práci.

4. Oponentské posudky:
doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. přednesla oponentský posudek a na závěr konstatovala, že
práce splnila všechny požadavky kladené na disertační práci. Na autora disertační práce měla
1 otázku, týkající se možností detekce enterovirů na zdejším pracovišti.
doc.MUDr. Marie Staňková, CSc. přednesla oponentský posudek a konstatovala, že byly
splněny všechny zákonné požadavky kladené na disertační práci. Autorovi disertační práce
položila otázku týkající se dodržování celostátních doporučení ve spádovém regionu.
5.

Diskuse:
- MUDr. Malý odpověděl otázky oponentů, tyto odpovědi byly oponenty přijaty bez dalších
připomínek.
- prof.MUDr.Lidka Lisá,DrSc.: Zda byly vyšetřovány parametry v rámci detekce možného
SIADH?
- doc.MUDr.Eva Pařízková,CSc.: Zda měl některý pacient imunodeficit? Jaká je doba léčby
cefalosporiny u boreliové neuroinfekce?
- doc.MUDr.Oldřich Pozler,CSc.: Jaký je pohled na spolehlivost PCR metodiky?
- doc.MUDr.Pavel Živný,CSc.: Zda se znají predisponující faktory u dospívajících?
- prof.MUDr.Milan Bayer,CSc.: Jaké byly jiné informace u bakteriologicky nepotvrzených
bakteriálních meningitid? Jaký je současný pohled na léčbu kortikoidy u neuroinfekcí?
- MUDr.Eliška Marklová: Vyšetřují se na pracovišti u neuroinfekcí také vrozené metabolické
vady? Je rozdíl v diagnostice neuroinfekcí v dětském a dospělém věku?

Po diskusi proběhlo tajné hlasování členů komise pro obhajoby s výsledky hlasování:
bylo konstatováno, že MUDr. Pavel Kosina v ptůběhu obhajoby prospěl.

