
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 14,30 hod., v posluc hárně 
Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Petra Drahorádová

Název disertační práce: ,,Kvalita života po urogynekologických operacích 
Porovnání vněn kvality života s objektivními výsledky operační 

urogynekologické léčby ve vztahu k anatomii" 

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 
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 přiloženy) 

Jména skrutátorů (nejméně dva z členů komise�ro obhaiobu): 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpisy �/d: 
doc.MUDr.R.Zachoval,Ph.D., Urologické odd.FTN, Praha. 
doc.MUDr.O.Naňka,Ph.D., Anatomický ústav 1. LF Praha 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště všech členů komise s podpisy přítomných: CJ_�---. 
prof. MUDr. J. Živný, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN 

d��:iviuň·��iF�;·�;�i�·i:č·š�·::úPMo·ř�:��-r�d·�ú:.·.·.·.·::.�.1JJ.k0;\ 
prof. MUDr. M.Halaška,DrSc., Gyn.por. klinika l.LF a FN Bul! 
doc.MUDr.L.Krofta,CSc., ÚPMD Praha Podolí ............ �.n�lli<l 

doc.MUDr.J.Masata,CSc, Gyn.por.khmka 1.LF a VFN ........ ... ! 

doc.MUDr.D.Mavrešová,CSc., Fyziol�g�cký ústav l.LF ........ �
]

\ 

prof. MUDr.A.Martan,DrSc., Gyn.por.klinika 1.LF a VFN..... ... 
prof.MUDr.K.Smetana,DrSc., Anatomický ústav 1.LF......... ...... 
doc.MUDr.M.Vokurka,CSc .. Ústav patologické fyziologie 1.LF. 
doc.MUDr.J.Špaček,Ph.D., Porodnická a gynekologická klinika 
MUDr.K.Švabík,Ph.D., Gyn.por.klinika 1.LF a VFN ..................... (7 ......
doc.MUDr.R.Zachoval,Ph.D., Urologické odd.FTN, Praha......  

MUDr.J.Zmrhal,CSc., Gyn.por.klinika 3.LF a FNKV Praha .... 
Průběh obhajoby: 

(\ . ' 

Výsledek obhajoby: prospěl/a 
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\) 

Příjmení, jméno, tituly, datum a podpis předsedy komise pro obhajobu 
prof. MUDr. J. Živný, DrSc., ................................................................................ r7l. ....... . 
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