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2. Zahájení: prof. Bureš, (pozn.: tituly v zápisu ve zkrácené formě) - kvórum přítomných dovoluje
provést obhajobu, zápisem pověřen prof. Kačerovský, skrutátorem prof. Horáček. 
Obhajobu řídil prof. Bureš. Prof. Bureš - tak jako při všech obhajobách upozornil, 
že práce předkládané komisi jsou nejdříve hodnoceny v jakési předběžné 
oponentuře na katedře a teprve poté jsou předkládány oponentům a komisi. To 
zaručuje, aby práce, které mají projít úřední obhajobou, byly kvalitní. Ve svém 



vystoupení stran disertanta MUDr. Jiřího Bajnárka zdůraznil skutečnost, že 
prakticky přepracoval (věcně i formálně) svoji předchozí práci, respektoval kritické 
poznámky, které k původní verzi byly předneseny, tj, že současná verze předložené 
práce je kvalitní. Konstatoval, že disertant splňuje všechny kvalifikační 
předpoklady k obhajobě, že splňuje odborné i klinické zkušenosti k udělení titulu. 
Práce byla ve stanoveném termínu zveřejněna na vebu LF, nebyly k ní připomínky, 
obhajoba může proběhnout. 

3. Vystoupení školitele a vedoucího pracoviště: prof. Sobotka nepřítomen, v jeho písemném vyjádření je
disertant hodnocen kladně, je oceněna jeho pilnost, jeho sebekritičnost a snaha 
dokončit úspěšně DP v duchu minulých připomínek, což se mu plně zdařilo. Proto 
doporučuje práci přijmout k obhajobě. 

4. Vystoupení disertanta: MUDr. Bajnárek své vystoupení měl provázení podrobnou a vzornou grafickou
dokumentací, jeho přednes byl plynulý, po stránce formální dobře sledovatelný. 
Celé vystoupení bylo věcně správné, jak dokázala diskuze, časový limit dodržel, 
zaujal plénum komise. 

5. Vystoupení oponentů + odpovědi disertanta: doc. Kábrt nepřítomen, jeho posudek v plném znění
přednesl prof. Bureš, byl kladný, byla doporučena obhajoba DP, k práci byly 
předneseny 3 dotazy, které disertant později v plné rozsahu zodpověděl, týkaly se 
problematiky, kterou DP sledovala. Doc. Wilhelm přítomen, DP byla rovněž 
zhodnocena kladně, byly předneseny 3 dotazy týkající se detailů metabolismu u 
těžkých onemocnění, dále současné názory na změny metabolismu u těchto stavů a 
názory přínosu sledovaných parametrů k objasnění složité problematiky. Disertant 
odpověděl na dotazy, věnoval se podrobně svým zkušenostem, metodickým 
problémům, které práci provázely, i současným - ve své podstatě velmi rozsáhlým 
a velmi nesourodým informacím o vlivu těžkých klinických stavů a o vlivu 
parenterální výživy na průběh léčby a její efektivity. Zvláštní pozornost byla 
věnována možnostem ovlivnění imunitního systému parenterální výživou. Opět 
byla zdůrazněna problematika vybraných funkčních parametrů, jejích přínosů i 
rizik, bylo upozorněno na to, že důkazy o metabolismu při kritických stavech jsou 
obtížně sledovatelné, nejsou ani v literatuře jednotné názory. Rovněž byla v této 
souvislosti diskutována inzulinová rezistence, byl sledován vztah mezi zvýšenou 
teplotou a uzlinovou rezistencí a opět bylo upozorněno na nejednotnost názorů 
v literatuře. Upozorněno též to, že podávání antipyretik u sepsí mění průběh 
metabolismu ne zcela jasným způsobem, diskutována byla i možnost vlivu 
cirkadiálních faktorů a jejich variabilita. Rovněž byla zmíněna problematika vlivu 
spánku na průběh parenterální výživy a na průběh termického efektu. 

6. Diskuze z pléna: prof. Bureš upozorňuje na problém poklesu oxidace substrátů při zátěžových stavech
- jaké jsou současné názory, disertant odpovídá, že jde o složitou problematiku, že
řada vysvětlení ěchto změn je hypotetická a různě interpretovatelná.

Prof. Hrnčíř zdůrazňuje multifaktoriální složitost sledovaného tématu, což je 
mimořádně náročné na sestavení vhodných modelů, akcentuje složitost podávání 
antipyretik při septických stavech. Disertant souhlasí, domnívá se, že teplota u 
těchto stavů asi nehraje dominantní roli při rozvoji inzulinové rezistence - v lit, 
informacích nenašel práci, která by tuto problematiku sledovala. 

Prof. Horáček konstatuje, že v iniciální fázi na JIP by nutriční podpora měla být 
opatrná, ne neadekvátně vysoká, disertant souhlasí. 

Prof. Zadák v relativně rozsáhlém příspěvku upozorňuje, že byla vybrána složitá 
tématika o „čtyřech neznámých". Jednak o energetickém výdeji, který asi klesá 
s tíží postižení, dále podrobněji rozebírá význam tuku a jeho hladin při těchto 
stavech, navíc problematika tuku je komplikována samotným nutričním zásahem, tj 
nejde jen o endogenní tuk, ale také o jeho exogenní přívod. Další neznámou je fakt, 
že každý nemocný je svým způsoben neopakovatelný pokud jde o metabolismus, 
takže interpretace nálezů získaných zvolenými parametry je obtížná. Disertant 
souhlasí se všemi poznámkami a připomínkami. 

Prof. Vojáček upozorňuje na fakt, že homogenizace souboru je z mnoha hledisek 
velmi obtížná, v určitých směrech prakticky a ni není možná. V dalších drobných 



poznámkách k diskuzi bylo konstatováno, že disertant se získaných výsledků získal 
maximum, byla oceněna jako pracovitost a svědomitost. Celá diskuze ukázala, že 

zvolené téma je velmi rozsáhlé, v mnoha směrech ne zcela jasná z hlediska dosud 
získaných poznatků a že tento typ tématu pro DP v takto velkém rozsahu není 

optimální. 

V následné neveřejné části byla práce MUDr. Jiřího Bajnárka posouzena kladně a komise v tajném 
hlasování doporučila udělení titulu Ph.D. 

Výsledek obhajoby: prospěl 
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