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Průběh obhajoby: 
1. Dle zákonem stanovených norem.
2. Zahájení: prof. Bureš, (poz.: tituly v zápisu ve zkrácené formě) - kvórum přítomných dovoluje provést

obhajobu, zápisem pověřen prof. Kačerovský 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 zveřejněna na vebu LF včas, nedošly k ní žádné 



připomínky. Obhajoba muze proběhnout podle zákonem stanovených norem. 
Připomněl, že před obhajobou oborová rada práci pečlivě posoudila a doporučila 
její přijetí. 

3. Vystoupení školitele a zároveň vedoucího pracoviště: doc. Žák kladně zhodnotil nejen zájem
disertantky o klinickou a výzkumnou práci v oblasti, ve které pracuje, ale také její 
pracovitost, pilnost a odpovědnost, její dobrý vztah k nemocným a k dalšímu 
zdokonalování svých znalostí, zhodnotil její pedagogickou činnost, doporučil DP 
k obhajobě. 

4. Vystoupení disertantky: MUDr. Petra Bělohlávková své vystoupení provázela výbornou grafickou
dokumentací, která umožnila sledování jejích odborných poznatků a závěrů. Obsah 
prezentace byl správný, splnila časový limit. Kladně bylo přijato, že disertantka 
jasně formulovala cíle práce primární i sekundární, měla jasně definovanou 
metodiku, což bylo přijato velmi příznivě. 

5. Vystoupení oponentů: přítomen prof. Faber, prof. Ráčil omluven, oba posudky byly kladné (viz
dokumentace). Každý z oponentů předložil tři otázky- viz oponentní posudky. 

6. Odpovědi oponentům: Na předložené dotazy disertantka odpověděla v plném rozsahu a prokázala svoji
znalost problematiky, odpovědi dokumentovala také grafickým projevem. 

7. Diskuze z pléna: prof. Zadák zdůraznil význam polymorfismů při hodnocení nemocných, zeptal se na
význam vazby na albumin, disertantka upozornila, že užívaný lék se na albumin 
váže, jeho metabolity se degradují v játrech, detaily o metabolismu nejsou v plném 
rozsahu známy. Diskuze k této připomínce řešila různé pojetí autorů stran otázky 
transportu metabolitů v játrech. 

Prof. Bureš: dotaz stran možnosti navyšovaných dávek a jejich vazeb na cytochrom 
P44, disertantka odpovídá, že nelze přesně uvést které léky by nemocný neměl 
současně vedle cytostatika užívat, neboť v plném rozsahu tyto vztahy cytrochromů, 
léků a cytostatika nejsou dostatečně známé. 

Prof. Bureš: dotaz stran vztahu cytostatika a protonů a inhibitorů protonové pumpy, 
což nelze vtělit do podskupin nemocných, disertantka s touto připomínkou souhlasí. 

Prof. Horáček: upozornil na polymorfismy a ptal se na upřesnění jejich metabolických 
drah, dise1tantka upozornila, že tento přístup nebyl cílem DP, nicméně na některé 
znalosti v této oblasti - zvláště na fenotypy - odpověděla a odpověď 
dokumentovala tabulkou. 

Prof. Hnrčíř: dotaz stran fenotypizace nemocných a jejich rozsahu u nás, disertantka 
sdělila, že v ČR práce na toto téma nebyla publikována. 

Doc. Žák upřesnil některé metodické přístupy a zdůraznil, že problém stran 
fenotypizace a dalších otázek bude na klinice dále sledován, budoucnost snad 
přinese jednoznačnější odpověď. 

8. Neveřejná část: Velmi pozitivně byla hodnocena skutečnost, že šlo o soubor 112 nemocných, při čemž
část z nich byla z FNHK a část z FN Brno Bohunice. Takováto spolupráce 
umožňuje v praxi zvýšit soubory nemocných, jejich charakteristiku a také přispívá 
ke sjednocení klinického přístupu k nemocným. Mezifakultní spolupráce přináší 
řadu pozitivních momentů, i když je metodicky náročnější. 

8. Závěr diskuze: Vystoupení těch, kteří se diskuze zúčastnili, bylo aktivní, přínosné, celkově byla
disertantka hodnocena příznivě, pokud jde o její znalosti, i pokud jde o přístup 
k celé DP. Bylo doporučeno její kladné přijetí. 

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