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Průběh obhajoby:

Obhajobu zahájil předseda, prof. Baumruk. Krátce představil uchazečku, přečetl její životopis a nechal kolovat její dizertační
práci a seznam publikací. Předseda konstatoval, že uchazečka splnila všechny podmínky pro konání obhajoby, práce byla po
předepsanou dobu vystavena a nedošly k ní žádné připomínky. Poté přečetl své stanovisko školitel, doc. Procházka, který práci
doporučil k obhajobě. Následně kandidátka přednesla teze své práce. Přednáška byla dobře formálně připravená, přednesená
plynule a s jistotou. Poté přečetli své posudky oba oponenti, prof. Vlčková a dr. Michl. Uchazečka zodpověděla jejich otázky a
reagovala na vznesené připomínky. Oba oponentské posudky byly doporučující a oba oponenti byli s odpověďmi uchazečky
spokojeni. Předseda poté otevřel veřejnou rozpravu. V ní vystoupili s otázkami doc. Pšenčík, prof. Štěpánková, doc. Mojzeš,
doc. Homola a prof. Baumruk. Uchazečka všechny otázky pohotově a fundovaně zodpověděla. Po ukončení veřejné rozpravy
v uzavřené části zasedání komise již nebyly vzneseny žádné připomínky k práci uchazečky a po krátké diskusi bylo
přistoupeno k hlasování. Skrutátory byli zvoleni doc. Mojzeš a doc. Pšenčík.
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Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.

Počet členů s právem hlasovacím: 9
Počet přítomných členů: 6
Odevzdáno hlasů kladných: 6
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0
Výsledek obhajoby:  prospěl/a

 neprospěl/a

Předseda nebo místopředseda komise:
Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí:
Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.

