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Průběh obhajoby: 
1. Dle zákona stanovených norem.
2. Zahájení: prof. Bureš (pozn.: tituly v zápise ve zkrácené formě)
- kvórum přítomných dovoluje obhajobu
- zápisem pověřen prof. Kačerovský



- skrutátorem stanoven prof. Jebavý
- prof. Bureš řídil další obhajobu
- celkové hodnocení disertanta vyznívá v závěr, že splňuje všechny pracovní, odborné a kvalifikační

předpoklady k obhajobě DP. K práci zveřejněné na vebu LF nedošly žádné kritické 
připomínky. 

3. Vystoupení školitele: doc. Maisnar přítomen, podrobněji představil kandidáta, upozornil na jeho
pracovní, pedagogické a výzkumné aktivity, které bvly pozitivně hodnoceny. 
Podrobně zhodnotil i publikační aktivitu disertanta, celkově hodnotil disertanta jako 
velmi svědomitého, spolehlivého a aktivního lékaře kliniky, který je schopen vést 
oddělení a který průběžně zdokonaluje své znalosti, vyniká také zájmem o nové 
poznatky v oboru, které využívá v pedagogické i publikační oblasti. 

4. Vystoupení vedoucího pracoviště: doc. Žák nepřítomen, své stanovisko zaslal písemně, jeho
stanovisko reprodukoval prof. Bureš. Vedoucí pracoviště - podobně jako školitel -
hodnotí disertanta po všech stránkách kladně a doporučuje práci přijmout, 
doporučuje její úspěšnou obhajobu. 

5. Vystoupení disertanta: MUDr. Radocha přehledně, výstižně a srozumitelně seznámil komisi
s postupem na své práci, formuloval její cíle, formuloval metodické přístupy při 
jejím sestavování. Své vystoupení provázel výbornou obrazovou dokumentací jak 
po stránce formální, tak obsahové. Časový limit dodržel, vystoupení bylo příznivě 
přijato a odměněno potleskem. 

6. Vystoupení oponenta: přítomen prof. Hájek, doc. Bačovský zaslal písemný posudek, který
reprodukoval prof. Bureš. Oba písemné posudky byly k dispozici komisi před 
obhajobou, oba posudky byly kladné a doporučily práci přijmout. Prof. Hájek svůj 
posudek přednesl, předložil několik dotazů. 

7. Odpovědi oponentům: Disertant odpověděl na oba posudky, tj. jak na posudek nepřítomného, tak na
posudek prof. Hájka. Své odpovědi navíc doprovázel grafickou dokumentací, která 
byla přehledná a srozumitelná. Dokázala, že disertant plně ovládá problematiku, na 
které pracoval a má předpoklady k vědecké práci. 

8. Diskuze z pléna:
- prof. Hrnčíř: dotaz stran jednotlivých skupin sestav a jejich vztah k renálním funkcím, případně k dalším

klinickým parametrům. Disertant na tuto problematiku odpovídá jasně a přehledně. 
- prof. Horák: dotaz zda má smysl stanovovat všechny sledované parametry uvedené v DP vzhledem

k prognóze nemocných. Disertant odpovídá že ano, neboť u některých typů 
gamapatiií nejsou známy žádné vhodné parametry, které by byly optimální vzledem 
ke stanovení prognózy. Proto je třeba sledovat - vzhledem k prognóze - parametry 
všechny , které byly v práci uváděny, budoucnost ukáže, které jsou optimální. 

- prof. Bureš: otázka na statistickou metodiku a její výsledky ve vztahu k závěrům, které byly v práci
formulovány. Disertant tuto problematiku upřesňuje ke spokojenosti komise. 

- prof. Hájek: dotaz jaká je budoucnost některých sledovaných parametrů vzhledem k prognóze
myeloproliferativního syndromu. Disertant odpovídá, že zatím je vhodné sledovat 
všechny známé laboratorní parametry, budoucnost teprve ukáže, které je možno do 
prognózy choroby nezahrnovat, tj. které budou zrušeny. 

- prof. Kvasnička: dotaz stran kompletní remise MP syndromu ve vztahu k cyklu léčby. Disertant shrnuje
současné poznatky, tj. že čím delší je remise choroby po léčbě, tím lepší je její 
prognóza. Je možné i vyléčení. Uvádí zkušenosti o tom, že nejdelší remisi u svých 
nemocných zaznamenal po 11,5 roku od vzniku choroby. 

- prof. Jebavý: zdůraznil, že disertant pracuje na oddělení velmi úspěšně, že jde o kolegu se širokým
rozhledem o hematologii a kolegu s výtečným vztahem k nemocným i 
k spolupracovníkům. 

9. Závěr diskuse: Diskuse ve svém souhrnu byla čilá, dokumentovala, že práce měla pozitivní ohlas,
kladně bylo hodnoceno, že dotazy i připomínky z pléna byly přehledně, jasně a 
v duchu aktuálních znalostí zodpovězeny. Diskuze prokázala schopnost studenta ke 
klinické i vědecké práci. Pozitivně hodnotila jeho odbornou úroveň a jeho tvůrčí 
aktivity. 

10. Nevěřejná část: k práci v neveřejné části nebyly žádné negativní připomínky, naopak, velmi
pozitivně byla hodnocena jak celková pracovní aktivita disertanta, tak i jeho 



předložená práce. Prof. Hájek zdůraznil, že podle jeho názoru jde o velmi 
perspektivního lékaře. 

V následné neveřejné části byla práce MUDr. Jakuba Radochy posouzena a komise v tajném hlasování 
doporučila udělení titulu Ph.D. 

11. Závěr obhajoby: prof. Bureš oznámil disertantovi výsledek tajného hlasování a sdělil mu, že práce 
byla úspěšně obhájena a popřál mu další úspěch v klinické a vědecké práci. Dále poděkoval všem 
přítomným za účast a za projevenou aktivitu a za úsilí, které obhajobě věnovali jak oponenti tak členové 
komise.

Výsledek obhajoby: prospěl 

Zapsal: prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský, CSc. 

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
p edseda komise 


