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Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Jan Kalvoda

Název disertační práce: ,,Vitreoretinální rozhraní ve vztahu k chirurgické
léčbě makulárních onemocnění" 

Jazyk disertační práce: čeština 

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: doc.MUDr.Jaroslav Dušková,CSc., 
Ústav patologie 1.LF a VFN 

Studijní program: Experimentální chirurgie 

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 přiložen� 

Jména skrutátorů (nejméně dva z členů komise pro obhajobu): 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpisy přítomných: 
prof.MUDr.Dagmar Dotřelová,CSc.,FEBO, Oční klinika dětí a dospělých Fl' 
································································································································
prof.MUDr.Pavel Rozsíval,CSc.FEBO, Oč1ú klinika FN Hradec Králové ...... . 
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�Příjmení, jmén , tituly a pracoviště všech členů komise s podpisy přítomných:
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prof.MUDrD.Dotřelová,CSc., Oční klinika dětí a dospělých FN I\ 
prof. MUDr. K.�met�na,DrS�., Anatomic�ý ústav l .LF Praha ;;.·J
doc.MUDr.J.Duskova,CSc., {!stav patologie l .LF Praha ..... (] ... :. 
doc.MUDr.M.Franěk,Ph.D., Ustav normální,klinické a p�tni{o-ir.J 

doc.MUDr.J.Heissigerová,Ph.D .. Oční klinika l .LF a VF 
MUDr.J.Lešťák,CSc.,FEBO, Oční klinika JL s.r.o. Prah:; 
doc.MUDr.B.Matouš,CSc., l .LF Praha .......................... ?. 
doc.MUDr.J.Řehák,tSc., FEBO Oční klinika FN Olo111e 
doc.MUDr.R,Říčařová,CSc., Oční klinika FN Plzeň ... 0.
doc.MUDr.T.Sosna,CSc .. , Oční odd FTN Praha .............. .

Ústav patologické fyziolog
doc.MUDr.M.Vokurka,CSc., 

 
ie l.Ll· Praha ..... ... . 

Výsledek obhajoby: prospěl/a - �/a 

Příjmení, jméno, tituly, datum a podpis předsedy 
prof. MUDr. J. Živný, DrSc., .............................. 

· 

strana 2 ze 2 


