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Průběh obhajoby:

Předseda komise doc. RNDr. P. Fiala, CSc., pozdravil přítomné a seznámil je s pořadem jednání. Poté
představil dosavadní vzdělání a profesní životopis uchazečky, shrnul průběh jejího postgraduálního
studia, konstatoval, že uchazečka splnila všechny předepsané náležitosti k obhajobě a seznámil přítomné
s posudkem školitelky a vedoucí školícího pracoviště doc. MUDr. M. Králíčkové, Ph.O. Členové komise
měli k dispozici plné znění práce, autoreferáty, posudky oponentů i vyjádření školitelky. Uchazečka poté
představila motivaci a cíle své práce, formulované do čtyř okruhů. Po představení výsledků každé části

shrnula závěry. První oponentní posudek přednesla MUDr. L. Hubičková Heringová, Ph.D. se závěrem
doporučujícím obhajobu a získání titulu Ph.D. dle§ 47 zákona 111/98 Sb. Druhý posudek doc. MUDr. M.
Ludvíkové, Ph.D., přednesl v její nepřítomnosti předseda komise, rovněž závěr tohoto posudku byl
doporučením k úspěšné obhajobě. Uchazečka poté odpověděla na všechny dotazy a komentáře vznesené
oponenty a následovala všeobecná diskuse, v níž zazněl dotaz na vazbu mezi respirační aktivitou spermií
a jejich motilitou, dotaz na a dobu sledování mitochondriální aktivity spermií a dále otázka na specifický
vliv propolisu na cílové buňky jednotlivých orgánů. Všechny dotazy uchazečka zodpověděla fundovaně a
se znalostí literatury. Po skončení veřejné části následovalo neveřejné zasedání komise, na němž byla
vlastní práce uchazečky, její publikační činnost, přesvědčivý přednes i schopnost diskutovat hodnoceny
velmi kladně. Proběhlo hlasování hlasovacími lístky s výsledkem „prospěl/a". Komise konstatovala, že
uchazečka MUDr. Miroslava Čedíková úspěšně obhájila svou disertační práci
,,Morfologie a funkční charakteristiky lidských gamet- možnosti klinického uplatnění".
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