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Datum obhajoby: 24. 11. 2015
Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil předseda komise prof. Palička, představil uchazečku, její
výzkumné téma a přednesl charakteristiku z pozice OR i posudek jménem školitele. Písemné ani ústní
připomínky ze strany veřejnosti se do zahájení neobjevily. Mgr. Fekete pak prezentovala výsledky
své disertační práce, včetně přehledu své bohaté publikační činnosti (sumární IF cca 12, H-index 3).
Následně prof. Nobilis přednesl svůj oponentský posudek; druhý posudek za prof. Horáka přečetl
předseda komise. Oba posudky byly kladné. Studentka uspokojivě zodpověděla dotazy oponentů a
poté i všech diskutujících. Dotazy byly zaměřeny na tato témata: - použité metody a jejich principy
(zejména HPLC/MS/MS) - důsledky orchidektomie z různých hledisek, jako je metabolismus,
androgenní endokrinologie, vývoj a dozrávání mladého organismu u pokusných zvířat v extrapolaci
při srovnání délky života u potkana a člověka – antiepileptika, jejich vliv na kostní markery včetně u
člověka, možnost jejich aditivního vlivu spolu s orchidektomií - problematika vitaminu D a jeho
25-OH-derivátu, metabolické srovnání u potkana a člověka, mechanismy možných příznivých vlivů.
V neveřejné části hlasovala komise o výsledku – z 5 přítomných (a k hlasování oprávněných) členů
komise hlasovalo všech 5 členů pro „prospěla“.
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