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VYŽÁDÁNÍ  POSUDKU  DISERTAČNÍ  PRÁCE 

DOKTORSKÉ  STUDIJNÍ  PROGRAMY  V BIOMEDICÍNĚ 
 

Vážená paní doktorko, 
 

        na základě návrhu a schválení oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy 
a rozhodnutím jí zřízené komise pro obhajoby doktorské disertační práce, se na Vás obracíme 
se žádostí, abyste laskavě přijala funkci oponenta disertační práce nazvané: 

„Analýza genů SH3TC2 a LMNA a klinická studie u českých pacientů a rodin s 
autozomálně recesívními typy dědičné neuropatie – Charcot-Marie-Tooth typ 1 a 2.“ 

 Autor: MUDr. Petra Laššuthová, studentka doktorského studia UK 2. LF Praha. 
        Zároveň Vám také zasíláme zmíněnou práci s prosbou o vypracování písemného 
posudku ve dvojím vyhotovení. 
         Prosíme o objektivní a kritický rozbor disertační práce s uvedením jejích předností 
a nedostatků. Vyjádřete se laskavě k aktuálnosti řešeného tématu, k použitým metodám 
a postupům, k výsledkům práce s uvedením, které z nich lze považovat za nové vědecké 
poznatky, ke kvalitě formálního zpracování disertace. Uvítáme Váš názor na význam práce 
pro další rozvoj vědního oboru a na případné možnosti aplikace jejích výsledků v praxi. 
Především ale zhodnoťte úroveň publikací, které jsou součástí disertační práce. Na závěr 
explicitně uveďte, zda disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé 
vědecké práci a vyjádřete své doporučení k udělení titulu „Ph.D.“ Váš posudek bude spolu 
s přednáškou kandidáta a diskusí k ní důležitým vodítkem pro hlasování komise pro obhajobu 
disertační práce. Mějte na paměti, že pochvalný posudek nekvalitní disertační práce, 
publikační aktivity studenta či jeho studijních výsledků komplikuje situaci komisi 
i kandidátovi samotnému. V případě odmítnutí kandidáta komisí pak může zpochybnit 
i objektivitu oponenta.Disertační práci vraťte laskavě společně s posudkem na děkanát 2. LF, 
úsek doktorského studia do 1,5 měsíce. 
        Předpokládaný termín obhajoby je  v pondělí 20. června 2011 ve 14.00 hod. 
 
 

         Děkuji Vám za spolupráci  
         S pozdravem         
 
 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. 
         děkan fakulty  


