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Datum obhajoby: 15.9.2014 

Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil a řídil předseda oborové rady prof. Fiala. Seznámil členy OR s životopisem Mgr. 
Šušoliakové a s tématem její disertační práce. Doc. Šmejkalová přednesla stanovisko školitele a prof. 
Fiala stanovisko vedoucího školícího pracoviště a stanovisko OR. Poté uchazečka seznámila členy 
OR s podstatou a zásadními výsledky své disertační práce. Následně přečetla prof. Hrubá svůj 
oponentský posudek a položila dotazy, za nepřítomnou doc. Provazníkovou přečetl její posudek prof. 
Fiala. Uchazečka zodpověděla ad hoc položené dotazy prof. Hrubé a následně zodpověděla následné 
dotazy položené v rámci obecné diskuse: 



Prof. Bencko: Jaké byly průměry a směrodatné odchylky jednotlivých položek. Do jaké míry byl 
použitý dotazník originální? 

Prof. Donát (host): Byly sledovány ještě další ukazatelé stresu? Připomenul, že dobrým ukazatelem je 
prolaktin. 

Prof. Bencko: Jaká byla specifikace odběru slin v rámci diurnální křivky? 

Prof. Chlíbek: Jak probíhal odběr slin u respondentů obou profesí - jak a kdy odevzdávali vzorky? 

Prof. Hrubá: Byla sledována fyziologická odezva na stres? Zdůraznila, že zejména tep a krevní tlak 
korelují s hladinou katecholaminů v moči v rámci akutního stresu, což bylo potvrzeno např. u 
zaměstnanců v pásové výrobě. 

Doc. Hlúbik popsal své zkušenosti ze sledování reakce organismu na stres měřením katecholaminů 
v moči u dobrovolníků v laboratorních podmínkách. 

Prof. Chlíbek: Jak je možné vysvětlit rozdílnou kvalitu života u učitelů a u hasičů. 

Prof. Bencko: Jaká byla hladina kortizolu u hasičů před výjezdem a po výjezdu? 

V následné neveřejné části komise v tajném hlasování hlasovala o výsledku - „prospěla" -viz 
Protokol o obhajobě. 

Výsledek obhajoby: Prospěla 
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