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

Záznam o průběhu obhajoby disertační práce 

Datum a místo konání obhajoby: 18. září 2014, velká zasedací místnost 
děkanátu 1.LF, Na Bojišti 3, Praha 2 

Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Jaroslav Macášek

Název disertační práce: ,,Metabolismus mastných kyselin u onemocnění pankreatu"

Jazyk disertační práce: 

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: RNDr. Eva Tvrzická,CSc., IV. interní 
klinika 1.LF a VFN Praha 

Studijní program: biochemie a patobiochemie 

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): 

I() vz. . h(/6... rh,,, � 2.-v.-� c; r: 

Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpisy přítomných: 
Prof.MUDr.František Stožický,DrSc. Dětskg.,Jdinika LJ Plz�ň ... .

--- Ing.budmi-la- Kazclová,GSc,-IK:E-M--P-raha-,. :- - ----------- -------- --- - ....• ,-.,'- .. c,.-, .• ,�,-, ........ - --

Příjmení, jména, tituly a pracoviště všech členů komise s podpisy přítomných:

strana 1 ze 2 



Prof.MUDr. Stanislav Štípek,DrSc. . . .. . ....................................... . 
RNDr.Eva Tvrzická,CSc . ..... .. ..... .. 
Prof.MUDr.Aleš Žák,DrSc . .. ...... . ... ........ . .. ......... 0..(?.�.':'.ť.� .. �.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.· .-.-.·. ·.-.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·  

..

Prof.RNDr.Gustav Entlicher,CSc ............. . ................................ .. 

::::::::::::::::::::::::::::: 
..Doc.MUDr.Miroslav Zeman, CSc . . 

Doc.MUDr.Milan Kment,CSc . . ...... : ...... 
� Ing.Ludmila Kazdová,CSc. oponent .. ... .. . 

f" .............. .. .... .. 
Prof.MUDr.František Stožický,DrSc. oponent ..................... . 
J/ct'. ;l(t!J) llf'r;e 1/,/l}t:.i.7' nt cr,

I Průběh obhajoby: f 
• · 

ht!Í),,... f/t/,-e--,,_, ""? /Yr'/ �-(.,� f-.._,ýL.r� 
� �'/�

1 rU/.i . .,V �c.._' �L

Fwk- fr-t �' 'l r„ e._.,� . /F?a-- � 

� .. rrt�'bú'f. �/k7'-..'v-('-- . � ,t ��� 

4{ � I �� 11,A-'-:..,.�Č r'�� �� .

iJ "- ,4t,. "-UL I", '<-4_ � ',__ �\.._ /l,<-c...; ,:,vtL .{ ,..., • ,,.-- ,d-.' � �' 

t1- r(� - :J'd'/, �<..� �,'-� �� C--...:_ C'.-� 

�-""- /4� '{:,., L A .,,f,.J_ '). h . '/). 

Výsledek obhajoby: prospěl/.., -7� 
Prof.MUDr.Stanislav Štípek,DrSc ........................... ::::: .............................. . 
Příjmení, jméno, tituly, datum a podpis předsedy komise pro obh'ajobu 

strana 2 ze 2 


