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Obhajobu zahájil předseda komise a po uvítání všech přítomných oznámil, že disertantka splnila všechny 
podmínky nezbytné k zahájení obhajoby a že k disertaci nepřišly žádné připomínky. Po té se ujala slova 
přednostka ústavu doc. Řezáčová a vystoupila s charakterizací disertantky z pohledu vedoucí pracoviště a 
školitele doc. Kanty. Následně Mgr. Jiroutová seznámila přítomné s výsledky své práce. Po skončení 
prezentace oba přítomní oponenti prof. Ehramnn a doc. Sedláček přečetli své posudky a Mgr. Jiroutová 
zodpověděla dotazy prof. Ehrmanna týkající se problematiky rozlišení co je ještě fyziologická 
fibrogeneze a co je již patologická odpověď a zda fibrogeneze byla pospána i u jiných parenchymatózních 
orgánů. Do diskuse se zapojil prof. Vítek s otázkami, zda lze výsledky vyvolané poškozením CC14 

aplikovat i na fibrózu vyvolanou biliárním poškozením a zda byly zkoumány vzorky z biopsií lidských 
jater. Doc. Sedláček nastolil otázku možnosti praktického využití výsledků a způsobu sledování aktivit 
metaloproteinas. Mgr. Jiroutová uspokojivě zodpověděla všechny dotazy.  
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