
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Doktorské studijní programy v biomedicíně 

Záznam o průběhu obhajoby disertační práce 

Datum a místo konání obhajoby: 13. června 2012, malá zasedací místnost 
děkanátu l .LF, Na Bojišti 3, Praha 2 

Příjmení a jméno doktoranda: Ing. Aleš Hnízda

Název disertační práce: ,,Molecular Meclw11isms of Homocysti1111ria: Spatial

Arra11geme11t o/ H11ma11 Cystatltio11i11e Beta - Sy11tltase" 

Jazyk disertační práce: anglický 

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: doc.MUD.Viktor Kožich,CSc. 
Ústav dědičných metabolických poruch l .LF a VFN Praha 

Studijní program: biochemie a patobiochemie 

Forma 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 komise pro obhajobu)L:..: _________ 
_ ,tf _ I( (//,z é .,zr 

Příjmení, jména, titul� a pracoviště 2 op0t1vHL�a .PůU.Pl.:íY _l-llr'V!flHY{,:il: 11 ::::::;,--:::_.------.
RNDr. Jiří Jiráček,CSc: Ustav organické chemie A V CR Praha .......... /Dr.Ing. Karel Holada Ustav imunologie a mikrobiologie l.LF Praha ·f

strana 1 ze 2 



Příjmení, jména, tituly a pracoviště 'JŠecy členů k<;>mis{·� podpisy přítomných:
 

Prof.MUDr.Jiří Kraml,DrSc . ............... . 
doc.MUDr.Viktor Kožich,CSc . . ........ . 
Prof.RNDr.Gustav Entlicher,CSc . ...... . 
doc.MUDr.Milan Krnent,CSc . ............ . 
Ing.Stanislav Krnoch,CSc . .................. . 
Dr.Ing.Karel Holada oponent.. ............ � 

RNDr.Jiří Jiráček,CSc. oponent .......... . 

Průběh obhajoby: 

/<Mvlid/f)c/)1,cfl �/1,J-Jlvlc /f-i �/;�ev �
1

{/ �1 c�iro/, 

(#,,,/� tc( 1<i c.,141,/)i,',,;f �4-; )cJoJ rltt41-d 41J)u-'11,fia/

lt6u 111(� / ·, /J,.0_, r cy;rc11� � r f.Í�1��r' I JF 1 f'ff - ,;; f!(f ,;r
fo1,l>Jr,J( /i,tf..u0dp!_4ttt/!Íf't· it",[ u/,l u'1ř >i,!. / ,1, 1 � -w.e.4 / fh'h/u.. 

�.' ff,ř 1/n'4 ff· d(,ifli,:'i,/1,.�; q /cit: l1t >tLii':' lé!tt7ilt 
I {tu_ ft� (/)?1J �';'t;,fm4';,; ft(vx� ,'/c,/ 1>,,c� �t,()4 \
ltJt'tt<'i(/ ij-».<{A,, j,µ.téi'fd /LJfk;ťvf '0rltÍčm� /jf,;11,q, ,;, /jfc�

J
·IJ,trz:/j ,, )}hÚ/1 1 �!/l�· r; IŤfi; ik(trty!.� ���&,"';dl<�

, l, I vfr)or)ť!Z� 11- tL ,?&h.,0- ./J l,�t( l íi 'J. ct VJYsledek obhajoby�pěl/a - neproypě_ll_a ___ __,
Prof.MUDr.Jiří Kraml,DrSc.................... 

Příjmení, jméno, tituly, datum a podpis předsedy komise pro obhajobu 

strana 2 ze 2 




