
\m- 1'l Ctl�L� C(_ 
I 
v\� -v '

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

Záznam o průběhu obhajoby disertační práce 

Datum a místo konání obhajoby: 14. září 2011 od 13,00 hod., v posluchárně 
Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 

Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Petr Hubka

Název dise11ační práce: ,,Variace abnormalit foramen obturatum a 
retropubického prostoru a jejich vztah ke komplikacím páskových operací"' 

Jazyk disertační práce: čeština 

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: doc.MUDr.Jaromír Mašata,CSc., 
Gynekologicko-porodnická klinika l .LF a VFN, Apolinářská 18, 128 00 Praha 
2 
Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele konzultanta: 
doc.MUDr.Ondřej Naňka,Ph.D., Anatomický ústav l.LF Praha 

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  : zápmných : neplatných
(hlasovací lístky musejí být přiloženy) 

Jména skrutátmů (nejméně dva z členů komise pro ·--" obhajobu): 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpi�v nříto9mnvch: 
prof.MUDr.K.Smetana,DrSc., Anatomický ústav l.LF Praha ·········T:··�-------..1
doc.MUDr.L.Krofta,CSc., ÚPMD Podolí Praha ........................ 9.�V. .. �.f.. ... 1-:L ....... . 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště všech členů komise s podpisy přítomnýC'li!/] 

prof. MUDr. J. Živný, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a 
·················································································································t············· -r 
doc.MUDr.J.Feyereisl,CSc., ÚPMD Praha Podolí.. .................... \ť!.��l.!.UJ��\. ··· .............. / 

v • • 
prof. MUDr. M.Halaska,DrSc., Gyn.por. khmka l .LF a FN Bulo 
doc.MUDr.J.Mašata,CSc, Gyn.por.klinika l.LF a VFN ........ �
prof. MUDr.A.Martan,DrSc., Gyn.por.klinika 1.LF a VFN ...... 4, 
prof.MUDr.K.Smetana,DrSc., Anatomický ústav l.LF .............. . 
doc.MUDr.T.Stopka,Ph.D .. Ústav patologické fyziologie l.LF .. 
MUDr.K.Švabík,Ph.D., Gyn.por.klinika l.LF a VFN ............... . 
doc.MUDr.R.Zachoval,Ph.D., Urologické odd.FTN, Praha .... 0.J 
MUDr.J.Zmrhal,CSc., Gyn.por.klinika 3.LF a FNKV Praha . . .  .j 
doc.MUDr.O.Naňka,Ph.D., Anatomický ústav l .LF Praha ...... � 
prof.MUDr.P.Petrovický,DrSc., Anatomický ústav l.LF Praha 
P1ůběh obhajoby: 

\J 

Výsledek obhajoby: prospěl/a - n�/a 
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