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Průběh obhajoby:

Veřejná obhajoba doktorské dizertační práce Mgr. Kláry Dáňové proběhla dne 31. S.
2019 od 9.30 hodin v kinosále Fysiologického ústavu AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 Krč. Obhajoby se zúčastnilo 13 členů komise a 1 oponent (RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.).
Druhý oponent (Prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.} byl omluven.
Po přivítání všech přítomných předsedkyně komise konstatovala, že komise je
usnášeníschopná. Seznámila přítomné se základními bibliografickými údaji uchazeče, jeho
vzděláním a studiem. Pak uchazeč presentoval hlavní výsledky své dizertační práce. Následně
školitel (RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.O.) seznámil přítomné se svým hodnocením
uchazeče. Hodnocení bylo kladné. Následovala presentace posudků oponentů. Oba oponenti
pozitivně hodnotili práci uchazeče a doporučili práci k přijetí a obhajobě. Po přečtení dotazů
od oponentů uchazeč odpovídal nejprve na dotazy oponentů a pak na dotazy z pléna.
Všechny dotazy byly odpovězeny ke spokojenosti dotazujících se.
Po této veřejné části obhajoby členové komise a oponenti v nepřítomnosti hostů
tajně hlasovali. Bylo odevzdáno 13 hlasovacích lístků a všechny byly platné. Komise
konstatovala, že doporučí udělení titulu Ph.O.
Na závěr komise oznámila výsledek hlasování uchazeči a přítomným hostům.

V Praze dne 31. S. 2019

Prof. MUDr. Marie Cerná, DrSc.
předseda komise a
místopředseda OR imunologie
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1 Dle čl. 11 odst. 13 SZŘ UK počet přítomných členů zkušební komise nesmí být menší než tři.
2 Dle čl. 11 odst. 13 SZŘ UK podepisuje předseda a nejméně jeden další člen komise. Dle čl. 11 odst. 9 SZŘ UK
za činnost zkušební komise odpovídá předseda komise, v mimořádném případě může předsedu zastoupit ve
všech jeho pravomocech člen, na němž se zkušební komise usnese.
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Jméno a příjmení studenta:

Mgr. Klára DÁŇOVÁ

Datum narození:
Identifikační číslo studenta:
Počet přítomných členů
komise: 1
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Podpis studenta:

Dle čl. 11 odst. 13 SZŘ UK podepisuje předseda a nejméně jeden další člen komise. Dle čl. 11 odst. 9 SZŘ UK
za činnost zkušební komise odpovídá předseda komise, v mimořádném případě může předsedu zastoupit ve
všech jeho pravomocech člen, na němž se zkušební komise usnese.
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