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Doktorské studijní programy v biomedicíně 

Záznam o průběhu obhajoby disertační práce 

Datum a místo konání obhajoby: 11. května 2011 od 14,15 hod., v posluchárně

Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 

Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Pavel Melicherčík

Název disertační práce: ,, Využití lokálních nosičů antibiotik při léčbě infekcí

pohybového aparátu" 

Jazyk disertační práce: čeština

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: doc.MUDr.David Jahoda,CSc., 
Ortopedická klinika l .LF a FN Motol

Studijní program: Experimentální chirurgie

F onna doktorského studia: 

Datum zahájení doktorského studia: 

Záznam o tajném hlasování členů komise pro obhajobu

Počet všech členů komise

Počet přítomných členů komise 

Odevzdáno hlasů: kladných  : záporných : neplatných 
(hlasovací lístky musejí být přiloženy) 

Jména skrutátorů (nejméně dva z členů lTI:mise pro obhajobu):
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpisy přítomný
doc.MUDr.Valér Džupa,CSc. 01topedicko traumatologická klinika 3.LF a F K'2J ť'ftl!la"-=-'-

1 O .......................................................................................................... ,-----�-,
prof.MUDr.Karel KoudelaCSc. Ortopedická klinika LF Plzeň 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště všech členů komise s podpis nřítomn 'ch: 

prof. MUDr. J. Živný, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF

doc.MUDr.D.Jahoda,CSc. Ortopedická klinika l .LF a FN Motol Praha 
prof. MUDr. A.SosÍla,DrSc., Ortopedická klinika 1.LF a FN Motol Pr 
doc.MUDr.V.Džupa,CSc., Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF P 
doc.MUDr.I.Landor,CSc., 01iopedická klinika 1.LF a FN Motol Praha 
doc.MUDr.B.Matouš,CSc., l .LF Praha ................................................ . 
doc.MUDr.P.Hach,CSc., Ústav pro histologii a embryologii 1.LF Praha ···�
doc.MUDr.0.Naňka,Ph.D., Anatomický ústav l .LF Praha ................. JJ 
prof.MUDr.K.Smetana·,DrSc. Anatomický ústav 1.LF Praha ............... . 
doc.MUDr.T.Stopka,Ph.D., Ústav patologické fyziologie 1.LF Praha ........ . 
doc.MUDr.M.Krbec,CSc., 01topedicko -traumatologická klinika 3.LF a FNKV 
doc.MUDr.J.Chomiak,CSc.,Oriopedická klinika 1.LF a FN Bulovka Praha 
doc.MUDr.A.Podškubka;Ph.D. Ortopedická klinika l .LF a FN Bulovka Pr

Výsledek obhajoby: prospěl/a - n�l/a 

Příjmení, jméno, tituly, datum a podpis předsedy komise bhajobu 
prof. MUDr. J. Živný, DrSc., ............................................. ,-----"'-"-.1.....,,---.................. . 
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