
Univerzita Karlova v Praze, 
Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Zápis o obhajobě disertační práce 

v doktorském studijním programu všeobecné lékařství - obor vnitřní nemoci 

Uchazeč: MUDr. Dušek Jaroslav 
Téma disertace: ,, Prognostický význam systémové humorální odpovědi na elektivní 
perkutální transluminámí koronární angioplastiku a koronární stent" 

Obhajoba se konala: dne 23.dubna 2007 od 11: 30 hodin, 
Onkologický pavilon FN v Hradci Králové 

Přítomni : viz. presenční listina 

1) Průběh obhajoby dle zákonem stanovených norem.
2) Zahájení - prof Bureš ( pozn. tituly ve zkrácené formě)

kvórum přítomných dovoluje obhajobu 
zápisem pověřen a schválen prof Kačerovský 
představení kandidáta, jeho pracovních a výzkumných aktivit- provedl školitel 
doc. Gregor 
vystoupení vedoucího pracoviště: prof Vojáček vysoce pozitivně hodnotí 
pracovní a publikační aktivity disertanta 
celkové hodnocení vyznívá v závěr, že disertant splňuje všechny kvalifikační 
předpoklady k obhajobě DP

publikační aktivita je mimořádně vysoká a splňuje požadovaná kriteria 
3) Vystoupení školitele: doc.Gregor viz. više.Vysoce hodnotí zájem o studovanou

problematiku se zvláštním důrazem na přínos dlouhodobého sledování nemocných
sICHS.

4) Vystoupení vedoucího pracoviště: profVojáček přítomen, zhodnotil z hlediska
vedení katedry předpoklady vědecké práce . MUDr.Dušek splňuje všechna potřebná
kritéria k obhajobě DP. Pozitivně hodnotí zájem o klinickou práci, o klinický výzkum
Práce prošla vnitřní oponenturou OR .Celá práce splňuje požadovaná kritéria. K
obhajobě nedošly žádné kritické připomínky ani poznámky.

5) Vystoupení disertanta : MUDr.Dušek přednesl základní teze své DP ve
stanoveném čase. Vystoupení po stránce obsahové správné.Po stránce formální na
výtečné úrovni.Obrazová dokumentace tezí výtečná.

6) Vystoupení oponentů : Přítomen pouze jeden oponent -doc.Červinak,
profAscherman onemocněl ,omluven.Ale oba oponentské posudky byly kladné,takže
s hlediska formálního mohla obhajoba pokračovat.Posudek profAschermana
v doslovném znění přednesl prof Bureš.

oba posudky byly k dispozici komisi včas, jsou založeny v plném znění 
v materiálech z obhajoby 
oba oponenti shodně hodnotí DP kladně 
oba měli drobné připomínky a dotazy, které později disertant zodpověděl 



oba oponenti ve svém závěru doporučují komisi přijetí práce a její 
obhájení,neboť práce je v mnoha směrech navíc i prioritní. 

7) Odpovědi oponentům : MUDr. Dušek na vznesené dotazy a poznámky odpověděl
v potřebném rozsahu věcně a srozumitelně . Poděkoval oponentům.

8) Diskuze z pléna :
prof. Horák - jak vzniká ischemií modifikovaný albumin (IMA) jaký je jeho 
metabolismus.Disertant odpovídá o současné úrovni znalostí v tomto směru. 
prof. Kolb! - jak souvisí IMA s pozdějším výskytem restenozy.Odpověď
MUDr.Dušek podává přehled současných znalostí této problematiky. 
prof. Monhart je IMA orgánově specifický?MUDr.Dušek asi dle literárních 
informací asi ne. 
prof. Kvasnička jde o práci,která otevírá další možnosti studia. 
prof. Zadák nastiňuje některé teoretické otázky týkající se IMA ,ev. dalších 
bílkovinných reaktantů. 
prof. Hrnčíř dotaz stran experimentálních studií IMA,MUDr.Dušek shrnuje 
souhrn znalostí z dostupného písemnictví. 
prof.Vokrouhlický dotaz stran stentů s dexametazonem.Odpověď disertanta 
správná. 
Závěr diskuze : šlo o přínosnou diskuzi, která ukázala, že téma práce bylo 
aktuální a bylo zpracováno odpovědně a že disertant jednoznačně prokázal 
schopnost reagovat, že má dobré teoretické znalosti a schopnosti reagovat 
na dotazy ze studované problematiky,prokázal,že má i dobré praktické 
zkušenosti s invazivní kardiologií. 

9) Neveřejná část: účastníci obhajoby shodně hodnotili vystoupení disertanta
pozitivně. Žádná negativní připomínka k práci disertanta nebyla vznesena. Přistoupeno 
k tajnému hlasování. Hlasy kontrolovali prof. Jebavý a prof. Bureš. 

10)  Vyhlášení závěru obhajoby: prof. Bureš oznámil MUDr. Duškovi výsledek tajného 
hlasování. Sdělil mu, že obhajoba byla úspěšná a poblahopřál disertantovi další
úspěchy v odborné práci. Obhajobu ukončil poděkováním všem přítomným za práci 
spojenou s obhajobou.

11) Zapsal: dne 23. dubna 2007 prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský, FVZ 

Pro!. MUDr. J Bureš, CSc. 


