
Zápis z obhajoby Anny Kulakowské, která se kona|a dne 28.6.2010 v knihovně Katedry fyziká|ní a
makromo|ekulární chemie PřF UK v Praze (v budově chemických kateder, Hlavova 2o3o).

Přítomni: d|e prezenční|istiny (přítomen by| dostatčný počet č|enů ioponentů - jeden č|en komise,
Doc. T. obši|, PhD. a jeden oponent, Ing' A|exander Dejneka, PhD se om|uvi|í).

].. Předseda komise, Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. zaháji|jednání, přivíta| členy komise, ško|ite|e
a oponenty a představi| kandidátku. Konstatoval, že jsou sp|něny všechny požadavky pro konání
obhajoby.

2. Anna Kulakowská seznámi|a přítomné ve svém ca. 20 minutovém referátu s cí|y, průběhem a
nejdů|ežitějšími výs|edky své disertace.

3. Ško|ite|, Prof. Dr. Martin Hof, DrSc. krátce zhodnoti| práci kandidátky a doporuči| disertaci k přijetí.

4. oponent Doc. RNDr. |vo Konopásek, CSc. přečet| nejdůležitější části svého doporučujícího posudku
a vznes| odborné dotazy. Kladný posudek a dotazy nepřítomného oponenta přečetl předseda komise.

5. Anna Ku|akowská úspěšně zopovědě|a všechny dotazy oponentů.

6. Nás|edova|a všeobecná diskuse č|enů komise i dalších přítomných (vznesené dotazy jsou
archivovány),v níž kandidátka úspěšně zodpovědě|a a vysvětIiIa všechny dotazy.

7' Pak nás|edova|o uzavřené jednání komise a tajné h|asování. By|o přítomno 5 oprávněných
h|asujících - výs|edek je následující: 5 h|asů k|adných, 0 záporných a O nep|atných.

8. Předseda komise, Prof. K'Procházka sdě|il kandidátce výs|edek h|asování, pogratu|ovaIjía popřá|
mnoho úspěchů v da|ší práci i osobním žívotě.

V Praze, dne 28.6.2010 f\n
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ZAPIS

o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertační práce

v programu fyzíká|ní chemie

Anny Kulakowske

které se konalo ďne 28.6.2010 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě

Komise má celkem ...7 ... členů' z toho oprávněných hlasovat ... 6... členů

Přítomno bylo celkem ..5. členů, z toho oprávněných hlasovat ...Slt.nt,

Pro klasifikační stupeň PROSPĚL /A hlasovalo . 
š- členů

NEPROSP Ěr tl' hlasovalo 0... členů

n
hlasování se zďrželo '.... 'U.,.. členů

Podpis předsedy komise:

Podpisy členů komise:


