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Průběh obhajoby: Školitel prof. Hosák představil MUDr. Routhu členům komise a oponentům - uvedl 
její profesionální životopis včetně seznamu přednášek a publikací. Poté MUDr. 
Routhu v přednášce shrnula výsledky své dizertační práce. Uspokojivě odpověděla 
na otázky oponentek. Dále uspokojivě zodpověděla otázky prof. Fuska (jaké jsou 
rozdíly v péči o nemocné po TIPS v ČR oproti Velké Británii), doc. Kašky (studují 
psychiatři kromě jaterní encefalopatie také jiné duševní poruchy, zapříčiněné 
orgánovým postižením), dr. Tůmy (kolik nemocných z vlastní studie MUDr. 
Routhu mělo diabet, kolik nemocných se dle literárních poznatků zlepší ve svých 
kognitivních funkcích po zákroku TIPS), prof. Kuby (zda byla sledována hladina 
amoniaku v krvi nemocných), prof. Libigera (jak byly vybírány hodnocené 
proměnné ve studii I v rámci dizertační práce, zda ve studii II byla učiněna 
mnohonásobná logistická regrese, zda při opakovaném hodnocení kognitivních 



funkcí nemocných nemohl nastat efekt nácviku) a prof. Hůlka (zda mohla mít 
význam úzkost ethyliků, kteří po zákroku TIPS spontá1rně začali abstinovat od 
alkoholu). 

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