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Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil prof. MUDr. V. Palička, CSc., předseda OR a
Komise pro obhajoby v DSP, který přivítal členy komise, konstatoval
splnění usnášení-schopného kvora, nechal schválit zapisovatele (doc.
J. Cerman) a skrutátora (dr. R. Hyšpler). Dále předeslal kladné znění
obou posudků s vysvětlením osobního vystoupení jen jednoho z
oponentů, a to prof. V. Teplana formou online.
Následně pak v roli školitele představil uchazečku, a to ve studijním,
vědeckém a velmi dobrém publikačním profilu.

Poté uchazečka Ing. Lenka Žaloudková prezentovala svoji disertaci,
přehledně a srozumitelně, i s dodržením času, po čemž následovaly
přednesené posudky oponentů, oba doporučující, kdy text prvého
posudku doc. V. Dlouhého přečetl předseda komise a znění druhého
autenticky přednesl prof. V. Teplan.

Dotazy či poznámky oponentů a následně pak členů komise se týkaly
prakticky všech dílčích témat disertace: a) model nealkoholového
ztukovatění jater (NAFLD), možné vlivy u pacientů s metabolickým
syndromem i na funkci ledvin; b) změny metabolismu lipidů po
částečné hepatektomii;
c) hepatocytární růstový faktor a exprese mRNA;. d) účinky kyseliny
ursolové a též význam kyseliny orotové; d) vliv různých diet - jaká
dietní opatření by byla vhodná u obézních pacientů po transplantaci
jater, význam a možné vlivy dotyčných účinných látek z ovoce, např.
u vybraných odrůd jablek, kdoulí apod. (Zazněla též technická
poznámka oponenta prof. V. Teplana o vhodném rozšíření
publikačních disertačních podkladů.)
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Studentka se korektně a ke spokojenosti tazatelů i komise vypořádala
se všemi dotazy a poznámkami, ať již to byly otázky k jejím vlastním
výsledkům, nebo teoretické úvahy s možnými klinickými dopady.

V následné neveřejné části byla obhajoba Ing. Lenky Žaloudkové
vyhodnocena a komise - na základě jednohlasného stanoviska všech
členů ke hlasování aklamací - doporučila udělení titulu Ph.D.
Pro hodnocení „prospěla“ hlasovalo 6 z 6 členů komise oprávněných
hlasovat.
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