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Prof. Libiger přivítal oponenty, členy komise a hosty. Poté pověřil prof. MUDr. Ladislava Hosáka,
Ph.D. vedením obhajoby. Prof. Hosák představil doktoranda pana MUDr. Davida Holuba, seznámil
přítomné jeho s životopisnými daty včetně přehledu jeho dosavadní přednáškové a publikační
činnosti. Dále seznámil přítomné také s tématem doktorské disertační práce a s průběhem studia.

2. Stanovisko předsedy oborové rady, vedoucího pracoviště a posudek školitele
Prof. Hosák přečetl posudek na práci dr. Holuba, jehož školitelem byl prof. Libiger. Téma jeho
doktorské práce bylo „Latentní toxoplasmóza jako rizikový faktor vzniku schizofrenie a modulátor
jejího průběhu". Ukázalo se, že latentní toxoplasmóza ovlivňuje některé příznaky schizofrenie.
Z hlediska předsedy OR, vedoucího pracoviště a školitele je práce způsobilá k obhajobě.



3. Prezentace disertační práce doktorandem
Dr. Holub přednesl výsledky své práce. Seznámil přítomné s problematikou toxoplasmózy a jejího
možného vlivu na schizofrenní onemocnění. V práci doktoranda se ukázalo, že uvedená infekční
choroba modifikuje zejména pozitivní příznaky schizofrenie.

4. Posudky oponentů
Oponent doc. Pavlovský: Ocenil přínos práce doktoranda. Tato měla dobře propracovanou metodiku a
konzistentním způsobem uváděla dosažené výsledky. Disertaci doporučuje k obhajobě.

Oponent doc. Přikryl: Rovněž uváděl zejména kladné stránky práce doktoranda. Zamýšlel se nad 
možným vlivem infekčního agens v etiopatogenezi schizofrenie. Disertaci doporučuje k obhajobě. 

S. Stanovisko doktoranda k oponentským posudkům
Dr. Holub uspokojivě zodpověděl otázky oponentů, které byly součástí jejich oponentních posudků.

6. Diskuse

Ve všeobecné diskusi vystoupili prof. Libiger, dr. Tůma, prof. Hosák, prof. Kuba, prof. Fusek a prof. 

Brázdil. Dotazy se týkaly problematiky psychotických onemocnění, zobrazovacích vyšetření mozku, 

možnosti prevence negativního vlivu toxoplasmózy na lidskou psychiku ale také ekonomických 

aspektů prováděných vyšetření protilátek. Dr. Holub všechny otázky uspokojivě zodpověděl.

7. Neveřejné zasedání komise - protokol o hlasování

Na neveřejném zasedání komise bylo po krátké diskusi provedeno tajné hlasování o výsledku 
obhajoby. 

8. Vyhlášení výsledků hlasovací komise

Prof. Hosák veřejně vyhlásil disertační práci za obhájenou a blahopřál dr. Holubovi, který tak

doktorské studium psychiatrie úspěšně završil. Dr. Holub poděkoval komisi i školiteli. 

Výsledek obhajoby: Prospěl 
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