
Univenita Karlova v Praze' 1. tékařská fakulta

Bakalářské a magisterské studijní programy

Zánnamo pruběhu obhajoby závěrečné práce

Datum a místo konání obhajoby: 23. červnq 2011' Praha

Příjmení a jméno studenta: Lucie Ivanovová

Niízev závěrečné práce: Spořeba analgetik a jejich abúzus v České republice

J azyk záv ér ečné prace : Čeština

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště vedoucího práce: Tng. Mgr. Vendula Běláčková Centrum adiktologie

PK lLF UK a VFN v Ptaze

Typ studijního programu: bakalářslcý / magisters$ý

Stuďjní progrÍrm: Specializace ve zdravofuictví

Obor studia: Adiktologie

Forrrra studia: prezenční / kombinovaná

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště oponenta: MUDr. Tomáš Zábtanský,PhD', Centrum adiktologie PK

lLF UK a VFN vPraze

Příjmení, jména" tituly a pracoviště všech členů komise:

PhDr. Josef Radimeclcý, PhD., MSc., Centrum adiktologie PK 1 LF UK a VFN v Praze

Mgr. Bmbara Janíková, Centrum adikÍologie PK 1 LF UK a VFN v Praze

Mgr. Magdalena Slďivanková, Centrum adiktologie PK 1 LF UK a VFN v Praze

JUDr.PetrZeman,PhD.,Institutprokriminologiiasociiálníprevenci,Praha

Počet všech členů komise 4 , počet přítomných členů komise 4

Průběh obhajoby:

Studentka prezentovala hlavní cíle, průběh azávěr své práce. Prezentace s použitím promítací technky

byla plynulá, svědčící o určité prezentační dovednosti, kterou studentka během studia získala' Studentka

dále uspokojivě odpověděla na všechny dotazy oponenta. Komise po diskusi povafuje práci za

obhájenou.

Výsledek obhajoby:

dobře

PhDr. Josef Radimeclcý, PhD.' MSc',23' červnaAl

předseda komise pro obhajobu



Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Bakalářské a magisterské studijní programy

Zíznamo pruběhu obhajoby závěrečné práce

Datum a místo konrfurí obhajoby: 23. června, 2011, Praha

Příjmení a jméno studenta: Eliška Křepelková Dis'

Název závěrečnépráce: Souvislost výskyhr depresivní symptomatiky a závislosti na nikotinu u prezenčních

bakalrířsloých studentu adiktologie

J azyk závěr ečné práce: Čeština

Příjmení, jméno, tituly a pracoúště vedoucího práce: MUDr. Lenka Štěpánková, Centrum pro závislé na

tabáku III. interní kliniky l.LF UK a VFN

Typ studijního progrÍrmu: bakalářskÝ / magistersloý

Studijní program: Specializace ve zdravohictví

Obor studia: Adiktologie

Forrna studia: prezenční / kombinovaná

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště oponenta: Doc. MUDr. Karel Dohnal CSc., Ústav veřejného zdravotnictví

a preventivního lékďství 2. LF, Univerzita Karlova v Praze

Příjmení, jména, tituly a pracoviště všech členů komise:

PhDr.JosefRadimecloý'PhD.'MSc.,CentrumaďktologiePKlLFUKaVFNvPraze

Mgr. Barbara Janiková, Centrum adiktologie PK 1 LF UK a VFN v Praze

Mgr.MagdalenaSlďivanková,CentrumadiktologiePK1LFUKaVFNvPraze

JUDr.PetrZeman,PhD.,Institutprokriminologiiasociálníprevenci,Praha

Počet všech členů komise 4 , počet přítomných členů komise 4

Průběh obhajoby:

Studentka prezentovala hlavní cíle, pruběh azávér své pníce. Prezentace s použitím promítací techniky byla

plynulá, svědčící o určité prezentační dovednosti, kterou studentka během studia získala' Studentka dále

uspokojivě odpověděla na všechny ďotazy oponenta. Komise po diskusi považuje práci za obhájenou'

Výsledek obhajoby:

velrni dobře

PhDr. Josef Radimeclcý, PbD., MSc'' zs'tervna,ff

předsedakomise pro obhajobu trď;4
/
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Univenita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta
Bakalr[řské a magisterské studijní programy

Zánnamo pruběhu obhajoby závěrečné práce

Datum a místo koniání obhajoby: 23. červnao 2011, Praha

ffimení a jméno studenta: Alexandra Tomková

Nrízev závěrečnépráce: Psychoterapeutické Yyužití mrěněných stavů vědomí v léčbě závislostí

J azyk záv ěr ečné práce : Čeština

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště vedouciho práce: Mgr. Aleš Kuda, Pražské centrum primární prevence

o.p.s-

Typ studijního programu: bakalářskÝ / magisterssi

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Obor studia: Adiltologie

Forma studia: prezenční / kombinovaná

Příimení, jméno, tituly apracoviště oponenta: Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., Centrum adiktologie PK

1 LF UK a VFN vPraze

Přijmení' jména' tituly a pracoviště všech členů komise:

PbDr. Josef Radimeclqý, PhD., MSc.' Centrum adiktologie PK 1 LF UK a VFN v Praze

Mgr. Barbara Janftová' Centrum adiktologie PK 1 LF UK a VFN v Praze

Mgr.MagdalenaSlďivánková'CenťumadiktologiePK1LFUKaVFNvPraze

JUDr. PeÍ Zeman PhD., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha

Počet všech členů komise 4 , počet přítomných členů komise 4

Průběh obhajoby:

Studentkaprezentovalahlavní cíle, průběh azávěr svépráce. Prezentace spoužitímpromítacítechnikybyla

plynulá, svědčící o určité prezentační dovednosti, kterou studentka během studia získala. Studentka dále

uspokojivc odpověděla na všechny dotazy oponenta. Komise po diskusi povaŽuje práci za obhájenou'

Výsledek obhajoby:

velrni dobře

PhDr. Josef Radimecsý, PhD., MSc', 23' čewla,

předsedakomise pro obhajobu aa


