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Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil prof. Krejsek představením uchazeče. Seznámil
komisi s průběhem jeho doktorského studia. Konstatoval, že všechny
podmínky nutné pro zahájení obhajoby byly splněny a vyzval
uchazeče k prezentaci.
RNDr. Ondřej Souček představil svoji prezentaci. V prezentaci
zdůraznil nejvýznamnější výsledky experimentální práce. Forma
prezentace byla výborná, srozumitelná a rozsahem přiměřená.
Následně seznámil oponent doc. dr. Šimetka komisi s hodnocením
doktorské práce dr. Součka. Zdůraznil její vysokou odbornou úroveň.
Poukázal na jasnou relevanci pro klinickou praxi. Doporučil bez
výhrad.
Oponent prof. dr. Lokaj nebyl přítomen. Jeho oponentský posudek
prezentoval prof. Krejsek. Zdůraznil, že hodnocení prof. Lokaje je
vysoce pozitivní a práce je doporučena k obhajobě.

V následující diskusi byly položeny otázky, z nichž nejpodstatnější
byla otázka prof. Stulíka, který se dotázal na úlohu kalcium
vázajících proteinů S100 v zánětlivé odpovědi jako celku a v
intraamniálním zánětu. Dr. Souček zodpověděl k úplné spokojenosti
prof. Stulíka.
Dr. Krčmová položila otázku, jak lze charakterizovat prozánětlivý
fenotyp nemocných obecně a specificky směrem k intraamniálnímu
zánětu. Dr. Souček zodpověděl k úplné spokojenosti dr. Krčmové.
V následné neveřejné části byla obhajoba RNDr. Ondřeje Součka
vyhodnocena a komise na základě tajného hlasování aklamací
doporučila udělení titulu Ph.D. (pro hodnocení „prospěl“ hlasovalo 6
ze 6 členů komise oprávněných hlasovat, skrutátorem byl prof. dr.
Stulík).
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