
ZÁPIS 

o průběhu obhajoby disertační práce v doktorském studijním programu
fyziologie a patologická fyziologie 

UCHAZEČ: 

TÉMA DISERTACE: 

MUDr. Jana LANGROVÁ 

„Inter a intraindividuální variabilita zrakových evokovaných 
potenciálů a jejich závislost na fyziologických parametrech 
subjektů" 

OBHAJOBA SE KONALA dne 10. 2. 2006 ve 12.00 hodin, 
na ústavu patologické fyziologie LF v Hradci Králové 

Obhajobu řídila doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 

Přítomno bylo: 9 členů komise a 2 oponenti, 
z toho 8 oprávněných hlasovat ( doc. Kuba - školitel) 

l. Zahájení
Obhajobu řídila doc. Červinková, která úvodem přivítala všechny přítomné.

2. Představení uchazeče
S odborným životopisem dr. Langrové, s její dosavadní odbornou činností včetně
publikační a přednáškové aktivity a se stanoviskem vedoucího školicího pracoviště k
obhajobě seznámil přítomné doc. Kuba.

3. Prezentace disertační práce
MUDr. Langrová vyložila stručně a výstižně podstatu své disertační práce.

4. Prezentace oponentských posudků
Přítomní oponenti MUDr. Kraus a doc. Mareš seznámili přítomné se svými posudky.
Dr. Langrová podrobně zodpověděla všechny dotazy oponentů.
Oba oponenti vyslovili uspokojení s kvalitou odpovědí.

5. Doc. Červinková oznámila, že do dne konání obhajoby nedošly k práci žádné připomínky.

6. Diskuse a dotazy z pléna:
Prof Nečas
- které ze struktur přenosu zrakové informace považuje uchazečka za nejzranitelnější?
- která farmaka mohou ovlivnit VEP?
Doc. Holeček

komentář ohledně interpretace výsledků získaných po jednodenním hladovění jako 
vlivu hypoglykémie 

Prof Mejsnar 
dotaz ohledně miniaturních potenciálů a významu frekvenční analýzy 

Doc. Červinková 
dotaz ohledně vlivu léčby boreliózy na latenci EP 

Prof Šimek 
dotaz na konkrétního pacienta s malým poklesem glykémie a stav KVS u sledovaných 
jedinců 
zda plánují rozšířot studovaný soubor o jedince s věkem nad 60 let 



MUDr. Langrová při odpovědích na otázky prokázala znalost problematiky a všechny dotazy 
zodpověděla ke spokojenosti tázajících. 

8. Neveřejné zasedání

Na neveřejném zasedání proběhlo tajné hlasování, při kterém hlasovali všichni oprávnění 
členové komise. 

9. Závěr

Výsledek hlasování vyhlásil předsedající doc. Červinková

10.2.2006 Zapsal: 


