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Kudrna ocenil předloženou disertační práci, její strukturu, aktuálnost
a vědecký přínos. Předseda komise prof. Tomášek pochválil
předloženou práci i dlouhodobý přínos doktorandky pro katedru
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doktorandky do výzkumných projektů, její pečlivost v průběhu studia
a jednoznačně doporučil udělení titulu Ph.D. V závěrečném slovu
poděkovala doktorandka členům katedry členům katedry a svému
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