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Průběh obhajoby: 

Obhajoba se konala 8.3. 2019 od 11 hodin v posluchárně katedry parazitologie. Předseda 

komise nejprve přivítal členy komise, kteří se dostavili v plném počtu. Poté krátce představil 

uchazečku Lauru Adrienne André Willen a vyzval ji, aby přítomným představila svou práci v 

cca 30ti minutové prezentaci. Uchazečka v úvodu podala informaci o účelu práce a přehled 

dílčích cílů. Poté strukturovala prezentaci do čtyř částí dle publikovaných prací. Prezentace 

byla velmi přehledná a bohatě obrazově dokumentovaná. Poté dal předseda komise slovo 

školiteli (prof. Volf), který vyzvedl zejména samostatnost studentky během její 

experimentální práce i sepisování výsledků. Dále předseda oslovil oponenta prof. Kopeckého, 

který přečetl svůj velmi pozitivní posudek a položil 5 otázek. Na všechny otázky uchazečka 

přesvědčivě odpověděla. Předseda poté přečetl posudek dr. Valenzuely (USA), které se 

osobně nemohl dostavit. Otázky dr. Valenzuely byly předem zodpovězeny korespondenčně a 

dr. Valenzuela potvrdil, že je s odpovědí spokojen. Jedna z otázek byla rovněž zodpovězena 

během obhajoby. Poté předseda otevřel práci k diskusi, nejprve pro členy komise a poté pro 

hosty. Během diskuse uchazečka prokázala přehled o studované problematice a schopnost 

kriticky interpretovat dosažená data. Po veřejné části obhajoby proběhla krátká diskuse členů 

komise a tajné hlasování. 


