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

Záznam o průběhu obhajoby disertační práce 

Datum a místo konání obhajoby: 22. března 2012 od 13,00 hod., 
seminární místnost ve 4.patře Geriatrické kliniky, Londýnská 15, Praha 2 

Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Jiřina Ondrušová 

Název disertační práce: ,,Smysluplnost života ve stáří" 

Jazyk disertační práce: čeština 

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: 
PhDr. Eva Dragomerická, Ph.D. z Filosofické fakulty UK 

Studijní program: gerontologie 

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): 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpisy přítomných: 

Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacf 2, 1166 8 Praha 1 
11-ef .ecu:.-

PhDr. .B-'tfr Hnilicová, PhD. 
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK 

 ____ / 

Příjmení, jména, tituly a pracoviště všech členů �omise s �odQisy přítomných:

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc . ................... .. 

prof. MUDr. Stanislav -Štípek, DrSc .................. .. 

doc.MUDr. Jiří Neuwirth, CSc .......................... .. 

prof. MUDr. Richard Češka, CSc ....................... , 

doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc ................... .. 

doc. MUDr. Štefan Alušík, CSc .................... . 

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, C
lDoc. PhDr. Jan Srnec, CSc. -oponent .......... 

/-{!{r;;(...{ PhDr. Eva-Hnilicová, PhD .. - oponent ....... :1 

Průběh obhajoby: 
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Výsledek obhajoby:� neprospěl/a 

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

• r )} f. !o fz

prof. MUDr. Eva Topmkova, CSc .................. 
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