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Obhajobu zaruijil předseda komise pro obhajoby prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. 
představením studentky. Uvedl její disertační práci, seznámil přítomné s jejími 
publikacemi a přednáškami. Přečetl stanovisko Oborové rady a vedoucího 
školicího pracoviště k předkládané disertační práci. 
Poté MUDr. Aneta Černá přednesla svoji prezentaci. 
Po jejím skončení přečetli svůj doporučující posudek oponenti prof. MUDr. 
Miroslav Penka, CSc. a prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. Prof. Penka 
vyzdvihl schopnost samostatné tvůrčí práce studentky, prim. Komrska 
zdůraznil praktické využití výsledku práce - strukturovaný dotazník. Studentka 
reagovala na jejich připomínky a zodpověděla následující dotazy: zda by bylo 
možné využít v hodnocení stavu dítěte tromboelastografie; jaké jsou zkušenosti 
s Dicynonem v těchto indikacích; zda by mělo smysl před operacemi plošně 
podávat hemostyptika; zda byli dále sledováni pacienti s lupus antikoagulans; 
zda v retrospektivním souboru korelovala data dotazníku s laboratorními 



nálezy; jaký je v populaci zřejmě výskyt nemocných s deficitem faktoru XII. 
V následné veřejné rozpravě MUDr. Aneta Černá odpovídala na dotazy 
přítonmých: co znamená vyšší věk jakožto riziko krvácení při tonsilektomii; 
jaká je incidence patologických testů v závislosti na vit. K a dotaz na možný 
jeho deficit; zda by mohl být výsledek práce využit také pro jiné operační 
obory; jestli existuje skórovací systém k posouzení závažnosti krvácení, zda 
děti s dlouhodobou medikací (antiepileptika) vyžadují speciální přípravu 
k invazivnímu výkonu. Diskutovali prof. Bayer, dr. Marklová, prim. Komrska, 
doc. Živný, prof. Doležel. Studentka zodpověděla veškeré dotazy ke 
spokojenosti tázajících. 
V neveřejné části proběhlo zhodnocení průběhu obhajoby, nikdo z přítomných 
neměl připomínek. Následovalo tajné hlasování. 
Práce MUDr. Anety Černé byla hlasováním kladně přijata.
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