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Záznam o průběhu obhajoby disertační práce 

Datum a místo konání obhajoby: 7. září 2015 od 14,15 hod., v posluchárně
Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 

Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Lucie Švabíková

Název disertační práce: ,,Diagnostika a terapie intrauterinních patologií 
spojených s těhotenstvím"

Jazyk disertační práce: český

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: MUDr. Zdeněk Žižka,CSc., 
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN Praha

Studijní program: Experimentální chirurgie

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�ajobu):

$r< l/vc�µ_)f-

Příjmení, jména, tituly ,a pracoviště 2 oponentů a podpisy přítomných:
Doc.MUDr.Marian Kacerov<:Jd, Pb J),Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec 
Králové . . ........................................................... .. 

doc.MUL •. .LJup r�uvomy,'L-.::,\;, '-'.Ynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště všech členů komise s podpisy přítomny ... �c ...... �..,_.._ __ _ 
prof. MUDr. J. Živný, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN ..... .. 
doc.MUDr.J.Bouda,CSc., Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň .... 01�\í.i.�:1,�+�L 
doc.MUDr.M.Kacerovský,Ph.D., Gynekologicko-porodni�ká klinika FN Hradec Krále 
doc.MUDr.L.Krofta,CSc. ÚPMD Podolí, Praha ..... �.1>L�l"L\ť.�'\.. ................. .. 
doc.MUDr.M.Halaška,Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF a FN Motol 
doc.MUDr.E.Kučera,CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF a FNKV PrahL. 
Prof.MUDr.L.Rob,CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF a FN Motol .. 
Prof.MUDr.D.Kužel,CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN ..... 
Prof.MUDr.A.Martan,DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN Pr� 
Doc.MUDr.Z.Novotný,CSc. gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň ...... -----
MUDr.J.Zmrhal,CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF a FNKYffraha. 
MUDr.Z.Žižka,CSc. Ústav patologie 2.LF Praha .................. . 

i 
Průběh obhajoby: 

�\.rťcel c�u 

Výsledek obhajoby: prospěl/a • �/a

Příjmení, jmén_?, tituly, datum a podpis předsedy komise pro obhajobu 
prof. MUDr. J. Zivný, DrSc., ................................................................................. . 
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