
Univerzita Karlova v Praze 

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

, o v 

ZAZNAM O PRUBEHU OBHAJOBY 
v , , 

DISERTACNI PRACE 

Název práce: Vliv metabolických parametrů na kognitivní výkon pacientů s bipolární 
poruchou léčených thymoprofylaktiky 

Student: MUDr. Jan Hubeňák 
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Studijní program: Psychiatrie 

Vedoucí/ školitel: MUDr. Ivan Tůma, CSc. 
Školitel konzultant: 
Oponent(i): 

doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. 

Předseda komise: prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (přítomen/ nepřítomen) 

Členové komise: 

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 

prof. MUDr. Michal Hrdlička, Ph.D. 

prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. 

doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. 

MUDr. Ivan Tůma, CSc. 

doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. 

Datum obhajoby: 21.9.2015

přítomen 

nepřítomen 

přítomen 

nepřítomen 

přítomen 

přítomen 

přítomen 

přítomen 

přítomen 

Průběh obhajoby: Oborovou radu, oponentky a přítomné hosty seznámil školitel primář Tůma 
s profesním životopisem a průběhem studia MUDr. Jana Hubeňáka. Poté doktorand 
přednesl přednášku, ve které představil dise1iační práci a výsledky klinické studie. 
Následně obě oponentky přednesly souhrny svých posudků. Doktorand zodpověděl 
otázky, které mu byly v oponentských posudcích kladeny ke spokojenosti obou 
oponentek. Ve veřejné rozpravě k dizertační práci vystoupili následující členové 
Oborové rady a host: 

Prof. Hrdlička položil otázku k možnostem post-hoc statistické analýzy získaných mnohočetných dat. 
Prof. Fusek se doktoranda dotázal na jeho odhad doby potřebné k hodnocení změn kognice. 
Doc. Kašpárek (host) se dotázal, zda kognitivní deficit je markerem bipolární poruchy nebo následkem 

zjištěné hypertenze. Dále se ptal na neuroanatomické koreláty kognitivního deficitu 
u bipolární poruchy. 



Prof. Libiger se ptal na somatické parametry devíti pacientů, kteří nebyli vyšetřeni při vizitě 2. 
Všechny otázky byly doktorandem ke spokojenosti tazatelů zodpovězeny. 

V následné neveřejné části byla práce MUDr. Jana Hubeňáka posouzena a komise pro obhajoby v 
tajném hlasování doporučila udělení titulu Ph.D. 
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