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Průběh obhajoby: 

Předseda komise pro obhajobu Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. představil MUDr. Alenu Bartákovou 

a seznámil členy komise s životopisem, tématem dizertační práce, hodnocením školitele a vedoucího pracoviště. 

Podrobněji byla rozebrána publikační a přednášková činnost. 

MUDr. Alena Bartáková přednesla ve stanoveném limitu nejdůležitější body své dizertační práce a pak 

následovalo přečtení oponentských posudků. 

První posudek uvedl MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.O., druhý posudek doc. MUDr. Jiřího Špačka, Ph.O., 

přečetl doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 

Oponenti se shodli na tom, že předložená dizertační práce je aktuálním tématem, které přispívá k rozvoji 

poznání v oblasti onkogynekologie se zaměřením na prognostické faktory a nádorové kmenové buňky u 

ovariálního karcinomu. Obhajovaná práce může přispět k lepšímu pochopení tématu i v pátrání po nových 

možnostech sledování vývoje ovariálního karcinomu, příčiny jeho vzniku, progrese, diseminace a odpovědi na 

léčbu. 

Uchazečka zodpověděla dotazy oponentů i členů komise.

Předložená práce MUDr. Aleny Bartákové „Biologické vlastnosti karcinomu ovaria a jejich vztah k 

terapii." splnila podmínky stanovené pro vědeckou disertační práci, byla doporučena oponenty k přijetí 

a po úspěšné obhajobě k udělení akademického titulu doktor ve zkratce Ph.D dle§ 47 VŠ zákona 

111/98 Sb. 
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