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Datum obhajoby: 15.9.2014 

Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil a řídil předseda oborové rady prof. Fiala. Seznámil členy OR s životopisem 
magistry Moravcové a s tématem její disertační práce. Prof. Mareš přednesl stanovisko školitele a 
v zastoupení i stanovisko vedoucího školícího pracoviště doc. Býmy a prof. Fiala přednesl stanovisko 
OR. Poté uchazečka seznámila členy OR s podstatou a zásadními výsledky své disertační práce. 
Následně prof. Šulová přečetla svůj oponentský posudek a položila dotazy. Za nepřítomného 
oponenta, doc. Koukolu, přečetl jeho oponentský posudek a dotazy prof. Mareš. Uchazečka 



zodpověděla všechny dotazy oponentů. Členové komise byli s odpověďmi spokojeni. V obecné 
diskusi pak Mgr. Moravcová zcela zodpověděla následující dotazy: 

Doc. Borská: Ve které konkrétní oblasti se kvalita žen vašeho výzkumného souboru zlepšila -
urogenitální či psychosociální? 

Doc. Borská: Je ve Vaší práci nějaký závěr pro lékaře-gynekologa související s léčbou, který byl 
zjištěn opakovaným vyplněním dotazníku? 

Doc. Borská: Dotazovala jste se v dotazníku i na další demografické údaje kromě věku, např. na 
vzdělání? 

prof. Bencko: Jakou máte představu o pokračování analýzy, zejména výpovědní hodnoty dotazníku a 
jeho srozumitelnosti pro respondenty? 

prof. Bencko: Jak je ochráněno možné zneužití dat v případě elektronické verze dotazníku? 

prof. Chlíbek: Jaký podíl péče v běžné praxi připadá na porodní asistentku v oblasti menopauzální 
medicíny? 

prof. Chlíbek: Měli jste problém se schválením americké originální verze dotazníku UQOL, když 
byly nutné jeho úpravy? My jsme se setkali s neochotou amerických kolegů cokoli měnit na původní 
verzi dotazníku, i když neodpovídal našim sociokulturním podmínkám. 

Doc. Šmejkalová: Doporučuji doplnit další demografické údaje, výzkumný soubor kategorizovat 
v rámci standardizace a vytvořit normy pro českou populaci žen. 

Prof. Donát - školitel - specialista: Vyzdvihl význam disertace pro oblast menopauzální medicíny. 
Upozornil na to, že otázky psychosociálních vlivů nejsou dosud celosvětově vysvětleny. Ocenil 
vytvoření české verze světově užívaného specifického dotazníku MRS. Porodní asistentka, dle jeho 
slov, má nezastupitelnou roli v péči o ženu v perimenopuazálním období. 

V následné neveřejné části komise v tajném hlasování hlasovala o výsledku  - viz Protokol o 
obhajobě. 
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