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2. Zahájení: prof. Bureš, (poz.: tituly v zápisu ve zkrácené formě) - kvórum přítomných dovoluje provést
obhajobu, zápisem pověřen a skrutátorem zvolen prof. Jebavý. Obhajobu řídil prof. 
Bureš. V úvodním hodnocení disertantky představil její životopis, odbornou a 



klinickou činnost, pozitivně zhodnotil její působení v oblasti klinické i publikační, 
konstatoval, že splňuje kvalifikační i odborné předpoklady k obhajobě DP. Práce 
byla včas zveřejněna na vebu LF a nedošly k ní žádné připomínky. Obhajoba může 
proběhnout podle zákonem stanovených norem. 

3. Vystoupení školitele: doc. Šmahelová pozitivně zhodnotila zájem disertantky o klinickou a výzkumnou
práci v oblasti, ve které pracuje, zhodnotila její pracovitost, pilnost a odpovědnost, 
její dobrý vztah k nemocným, k dalšímu zdokonalování svých znalostí a pozitivní 
vztah ke spolupracovníkům, práci doporučuje k obhajobě. 

4. Vystoupení vedoucího pracoviště: MUDr. Ladislava Pavlíková vedoucí ÚKBD nepřítomna, ale prof.
Sobotka vedoucí III. interní gerontometabolické kliniky zhodnotil její předchozí i 
dosavadní práci na obou pracovištích a doporučil DP k přijetí a k obhajobě. 

5. Vystoupení disertantky: MUDr. Jana Jiráčková své vystoupení provázela výbornou grafickou
dokumentací, která umožnila sledování jejích odborných poznatků a závěrů. Obsah 
přednášky byl správný, relativně splnila časový limit. 

6. Vystoupení oponentů: přítomen prof. Souček, prof. Svačina omluven, oba posudky byly kladné (viz
dokumentace). Každý z oponentů předložil dvě otázky- viz oponentní posudky. 

7. Odpovědi oponentům: Na předložené dotazy disertantka odpověděla v plném rozsahu a prokázala svoji
znalost problematiky. 

8. Diskuze z pléna: prof. Vokrouhlický se v první otázce zeptal, nejde-li u obézních diabetiků již o DM
2.tupu od počátku? :Jaký je vztah Metforminu k Omentinu?

Prof. Hrnčíř se otázal jaký další adipokinin je možné si vybrat? 
Prof. Bureš se zeptal, zda byl analyzován výskyt obezity u diabetiků nejen při vstupu 

do studie, ale i její přítomnost v minulosti? Dále se zajímal o to, zda se vyskytly 
možné další autoimunní choroby ve studovaném souboru. Jaký byl zaznamenán 
procentuální pokles hmotnosti? Jaké jsou příčiny zhoršení kompenzovanosti DM u 
štíhlých diabetiků? 

Prof. Penka se ptal, jak se projevila restrikce cholesterolové diety a její vliv na 
endogenní produkci cholesterolu. 

Na všechny uvedené otázky disertentka odpověděla v požadovaném rozsahu. 
9. Závěr diskuze: vystoupení těch, kteří se diskuze zúčastnili, bylo aktivní, přínosné, celkově byla

disertatnka hodnocena příznivě, pokud jde o její znalosti, i pokud jde o přístup 
k celé DP. 

V následné neveřejné části byla práce MUDr. Jany Jiráčkové posouzena a komise pro obhajoby v tajném 
hlasování doporučila udělení titulu Ph.D. 
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