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Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc., místopředseda Oborové 
rady. Přivítal účastníky obhajoby a navrhl jmenovat prof. Melichara 
skrutátorem. Zapisovatelem byl prof. Filip. 
Následně školitel Oborové radě představil uchazeče, poté následovala obhajoba 
dize1iační práce fonnou prezentace. Po ukončení prezentace přednesl svůj 
oponentský posudek doc. Feltl. Oponentský posudek doc. Soumarové přečetl 
prof. Filip z důvodu její nepřítomnosti. Následovala diskuse k dizertační práci a 
uchazeč odpověděl nejdříve na otázky oponentů: 

(doc. Feltl): 
1) Co byste, na základě Vašich výsledků, změnil na stávajícím standardním
léčebném postupu u lokálně pokročilého karcinomu rekta?
2) Sledovali jste a vyhodnocovali i hladinu karcinoembryonálního antigenu
(CEA) ? Pokud ano či ne, proč?

(doc. Soumarová): 
1) Proč aplikace krevních převodů nebo podání léků stimulujících erytropoézu
nezlepší výsledky léčby a přežívání nemocných?
2) Vidíte nějaký prostor pro imunoterapii u karcinomu rekta, resp. pro
kombinaci s RT?
Na uvedené otázky oponentů uchazeč odpověděl správně a v plném rozsahu a
oponenti již neměli další dotazy.

V další rozpravě prof. Melichar diskutoval o tom, jestli byla provedena 
multivariantní analýza v uvedeném souboru pacientů. Prof. Šlampa se tázal, jak 
dalece ovlivňuje hladina hemoglobinu léčbu rizikových pacientů - jestli 
uvažovali o intenzivnější protinádorové léčbě. Prof. Ryška - zda bylo 
provázeno vyšetření stanovením MSI, tumor infiltrujícími lymfocyty. Prof. 
Vávrová - zda uvažovali o využití radiosenzibilizátorů v léčbě - zvýšení dávky 
záření. 
Uchazeč na uvedené otázky opět odpověděl správně a v plném rozsahu a 
komise již neměla další dotazy. 
V následné neveřejné části komise hlasovala o výsledku - „prospěl"  - viz 
Protokol o obhajobě. 

Výsledek obhajoby: Prospěl 
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