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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise nejprve stručně představila dosavadní vědeckou
kariéru uchazečky. Ta poté přednesla teze své dizertační práce, ve
kterých uvedla přítomné do problematiky rakoviny slinivky břišní,
současnými přístupy k její terapii, cílením potenciálních léčiv do
mitochondrií, dále představila cíle a výchozí hypotézy svého
doktorského projektu, nejdůležitější výsledky a závěry, které z nich
vyvodila. Její prezentace trvala celkem 20 minut. Přítomný školitel
pozitivně zhodnotil činnost uchazečky během jejího doktorského
studia. Následovaly oponentské posudky: doc. Divoký, který byl na
obhajobě osobně přítomen, rovněž velmi pozitivně zhodnotil
předloženou dizertační práci; položil tři věcné dotazy, na které
uchazečka odpověděla k jeho spokojenosti. Za druhého oponenta,
doc. Masaříka, který nemohl být obhajobě přítomen vzhledem ke
kolizi s jinými povinnostmi, přečetla posudek předsedkyně komise. I
na dotazy položené v tomto posudku uchazečka uspokojivě
odpověděla. Následovala volná diskuze, v níž byla položena řada
otázek, na které uchazečka také odpověděla. Poté obhajoba
pokračovala neveřejnou částí; komise se dohodla na tom, že si
doktorandka jednoznačně zaslouží udělit doktorský titul; rovněž
jednomyslně doporučila udělit pochvalu cum laude.

1 184494 - Mgr. Zuzana Ezrová



Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. (přítomen) ............................

 RNDr. Alena Pecinová, Ph.D. (přítomen) ............................

 doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. ............................

 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (přítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 184494 - Mgr. Zuzana Ezrová

http://www.tcpdf.org

