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Průběh obhajoby:  

Obhajobu zahájil prof. Mičuda. Uvítal přítomné a zvlášť externí členy komise a 

oponenta prof. Večeřu. Následně komise odsouhlasila, aby jednání řídil doc. 

Chládek místo prof. Mičudy, který je školitelem Mgr. Prašnické. Doc. Chládek 

navrhl komisi ustanovit doc. Adamcovou zapisovatelkou a skrutátorkou 

jednání. Všichni zúčastnění vyslovili s tímto návrhem souhlas.   

Vlastní obhajoba byla uvedena představením Mgr. Prašnické, při němž bylo 

vysoce hodnoceno její pracovní nasazení v laboratoři, které umožnilo rozšířit 

spektrum metodických přístupů. Následně byla Mgr. Prašnická vyzvána             

k prezentaci záměrů, metod a výsledků dizertační práce. Prezentace byla velmi 

kvalitní, splňovala úroveň vystoupení kandidáta na titul Ph.D., byla dobře 

textově i graficky dokumentována a její přednesení nepřesáhlo dobu 

doporučených 20 minut. Následně vystoupil se svým oponentským posudkem 

prof. Večeřa, jehož vyjádření k disertační práci bylo velmi kladné a pochvalné 

se závěrem, že kandidátka prokázala schopnost samostatné vědecké práce          



a svoje výsledky výzkumu prezentovala v řadě časopisů s vysokým IF. Druhý 

oponent doc. Pejchal se omluvil z pracovních důvodů a jeho oponentský 

posudek přednesl doc. Chládek. Oponent vytkl některé drobné formální 

nedostatky práce, které však podle jeho názoru nebyly překážkou pro celkově 

kladné hodnocení práce, doporučení k obhajobě a udělení akademického titulu 

Ph.D. Otázky položené doc. Pejchalem zodpověděla Mgr. Prašnická zcela 

uspokojivě.  Poté bylo přistoupeno k diskuzi kandidáta s plénem. Otázky prof. 

Kassy se týkaly především klinické aplikace dosažených výsledků. Prof. 

Květina položil několik metodických otázek.  Veškeré dotazy Mgr. Prašnická 

správně zodpověděla a prokázala tak opět hlubokou znalost řešené 

problematiky.  

V neveřejné části jednání se komise po krátké rozpravě nad průběhem obhajoby 

rozhodla hlasovat veřejně. Pro přijetí doktorské dizertační práce, hodnocení 

„prospěla“ a udělení titulu Ph.D. hlasovalo všech 8 přítomných členů komise. 
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