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Průběh obhajoby 

 Obhajobu disertační práce Mgr. Anny Patkové vypracované na téma „Aplikace nepřímé kalorimetrie 

u dvou různých inzulinorezistentních stavů – polytraumatu a gravidity“ zahájil a vedl prof. RNDr. Jiří Vlček, 

CSc., předseda oborové rady.  

V úvodu přivítal členy oborové rady, oponenty a přítomné hosty. Z titulu funkce vedoucího Katedry 

sociální a klinické farmacie – školícího pracoviště předložil stanovisko pracoviště, v němž přiblížil profesní 

charakteristiku uchazečky. 

Následně doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. přednesl stanovisko školitele k disertační práci. 

V dalším průběhu Mgr. Anna Patková prezentovala základní teze své disertační práce, přičemž se 

zaměřila na vytyčení cílů, přiblížení metodického aparátu (postupu) a na obeznámení přítomných 

s nejvýznamnějšími poznatky a výsledky. 

Po odeznění posudků oponentů disertační práce (doc. MUDr. Marian Kačerovský, Ph.D.; MUDr. 

Eduard Havel, Ph.D.) adekvátně reagovala na diskuzní poznámky a otázky obsažené v posudcích. 

Následná diskuze byla věnována  přesnosti měření, způsobu volby kontrol, vlivu léčiv, které metabolismus 

ovlivňovaly a dále jaká je budoucnost použití metody v klinické praxi. 

 Na všechny dotazy zodpověděla erudovaně, prokázala dobrou orientaci ve studované problematice 

a její znalost. 

 

 

Výsledek obhajoby 

prospěla 

 



Závěr: 

Komise se dohodla na veřejném hlasování, při kterém všichni přítomní členové souhlasili s obhájením 

disertační práce a následným udělením titulu Ph.D. 

 

 

předseda komise 

 


