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 Datum obhajoby: 20. září 2019 
 
Průběh obhajoby: 
Předseda komise zahájil jednání přivítáním přítomných, uvedl základní údaje o obhajované práci a představil 
uchazečku a jejího školitele. Informoval, že uchazečka splnila všechny předepsané studijní povinnosti, termín 
obhajoby byl včas zveřejněn, práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním oddělení fakulty a nepřišly 
k ní žádné připomínky. Rovněž konstatoval, že jsou v dostatečném počtu přítomni členové komise. Poté 
přečetl životopis doktorandky. Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci, kde 
vyzdvihl vysoké pracovní nasazení uchazečky, experimentální zručnost, vynalézavost a bystrý postřeh 
potřebný pro tvůrčí vědeckou práci. Zdůraznil také význam jejího příspěvku k výzkumu v oblasti biosenzorů 
s povrchovými plazmony a multidisciplinární charakter její práce, který je výsledkem úspěšné mezioborové a 
institucionální spolupráce. Předseda pak nechal kolovat výtisk disertační práce a seznam publikací 
dizertantky. 
Doktorandka seznámila ve své prezentaci přítomné s obsahem a hlavními výsledky své disertační práce. Oba 
oponenti seznámili komisi se svými posudky, ve kterých ocenili vysokou kvalitu dizertační práce i publikací 
uchazečky ve velmi kvalitních časopisech s vysokým impaktem. Uchazečka odpověděla na dotazy obou 
oponentů k jejich plné spokojenosti. V rozpravě uchazečka pohotově reagovala na dotazy dr. Cebecauera, doc. 
Gáškové a dr. Šloufové. Ve svých odpovědích prokázala hlubokou znalost řešené problematiky i široký 
rozhled. 
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Počet publikací: 14 vydaných (u 3 je dizertantka první autorkou). 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 7 
Počet přítomných členů:  6 
Odevzdáno hlasů kladných:  6 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
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