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Obhajobu zahájil předseda komise pro obhajoby prof. MUDr. Milan Bayer,CSc 
představením studentky. Uvedl téma její disertační práce, seznámil přítomné 
s jejími publikacemi a přednáškami. Přečetl stanovisko školitele doc. MUDr. O. 
Pozlera, CSc. a vedoucího školicího pracoviště k předkládané disertační práci. 
Poté MUDr. Astrid Šuláková přednesla svoji prezentaci. 
Po jejím skončení přednesli svůj posudek oponenti. Doc. MUDr. Dagmar 
Pospíšilová, Ph.D. vyzdvihla aktuálnost vybraného tématu a pochválila 
preciznost zpracování. MUDr. Šuláková poté reagovala na její připomínky a 
zodpověděla položené otázky ( o korelaci feritinu s hladinou CRP; o 
praktických zkušenostech s jinými markery zánětu; tolerance perorálně 
podávaných preparátů železa; praktické uplatnění vyšetření hladin hepcidinu). 



Prim. MUDr. Pavel Frlihauf, CSc. zdůraznil praktický výstup výsledků práce, 
zvláštní dotazy neměl. Oba oponenti shodně doporučili dizertační práci 
k úspěšné obhajobě. 
V následné veřejné rozpravě MUDr. Astrid Šuláková odpovídala na dotazy 
přítomných: kde je tvořen hepcidin; jak dlouho se používá měření solubilního 
transferinového receptoru a citovaný index; vliv doby od prvých příznaků do 
stanovení diagnózy na sledované parametry. Diskutovali prof. Bayer, 
dr. Marklová, doc. Pozler, doc. Živný. Studentka zodpověděla veškeré dotazy 
ke spokojenosti tázajících. 
V neveřejné části proběhlo zhodnocení průběhu obhajoby, nikdo z přítomných 
neměl připomínek. Následovalo tajné hlasování. 
Práce MUDr. Astrid Šulákové byla hlasováním kladně přijata.

Výsledek obhajoby: Prospěla 


