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Počet všech členů komise 
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: neplatných 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpisy přítomných: 

Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph. P ťfotl'!u .tatnilAmP � n11 l1Jeární medicínv ? LP � f;'l\T � ,r ,_.__,
Praha............................. ...... . .......... . 

MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. Masai 1 Brno .... 

Příjmení, jména, tituly a prac""ret"" vQ""h ř.lP.m0

1 komi�e � no 

. 
Prof;}íUDr.Jan Daneš,CSc . ........ . 

�9ť:MUDr.Miloslav Roček, CSc .. 
Doc.MUDr.Pavel Dundr,Ph.D ..... . 
Doc.Dr.Ing.Jan Kybic,Ph.D . ....... . 
Doc.Ing.Lenka Lhotská, CSc ........ : 
Doc.Dr.Ing.Radim Šára ..... . . .. . . 
Prof.MUDr.Manuela Vaněčková,: 
Prof.MUDr.Josef Zámečník,Ph.D 
MUDr.Rudolf Nenutil,CSc. opon• 

Průběh obhajoby: 

Obhajobu disertační práce MUDr. Němejcové zahájil prof. Daneš, předseda komise a OR, předal slovo 
školiteli doc. Dundrovi, který představil uchazečku. Zdůraznil její vysoké vědecké, odborné a morální 
předpoklady a deklaroval splnění všech podmínek pro ukončení doktorského studia. Dále se kladně 
vyjádřil k předložené práci, jejíž výsledky byly publikovány ve třech časopisech s IF. V další části 
obhajoby MUDr. Němejcová přednesla hlavní teze své práce, přičemž dodržela stanovený čas 
15 minut. Po ukončení prezentace byly přečteny oběma oponenty posudky, které obsahovaly celkem 
5 otázek, oba oponentské posudky vyzněly velmi kladně. MUDr. Němejcová odpověděla na všechny 
otázky ke spokojenosti oponentů. Při rozpravě za účasti členů komise se hovořilo o možnosti 
digitalizace hodnocení, přičemž se uchazečka velmi aktivně zapojila. Při uzavřeném zasedání 
nezazněly žádné výtky, byla velmi pozitivně hodnocena práce i prezentace. Při hlasování byly 
odevzdány hlasovací lístky přítomných členů komise s kladným stanoviskem, které bylo 
MUDr. Němejcové oznámeno. 

Výsledek obhajobrlrospěl/a - nC' Vl / 

prof.MUDr.Jan Daneš,CSc ..................... . 

Příjmení, jméno, tituly, datum a pod..._ _________ 1bhajobu 
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