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Datum obhajoby: 21. dubna 2011 

 

Průběh obhajoby: Jednání zahájil předseda J. Bečvář představením RNDr. Š. Gergelitsové. Její 

školitel T. Holan se podrobně vyjádřil k průběhu jejího doktorského studia a k její disertační práci. 

Následoval dvacetiminutový výklad doktorandky o obsahu disertace, výsledcích a přínosu práce. 

Po přečtení oponentských posudků reagovala Š. Gergelitsová na připomínky a dotazy oponentů, 

následovala diskuse s oponenty. Po všeobecné rozpravě a diskusi následovalo uzavřené jednání 

komise, v jehož závěru proběhlo hlasování. 

 

 

Počet publikací: 26 

 

Výsledek hlasování:  
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Počet členů s právem hlasovacím: 12 

Počet přítomných členů:  8 

Odevzdáno hlasů kladných: 8 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných: 0 

 

Výsledek obhajoby:    prospěla  

 
 

Předseda nebo místopředseda komise:  doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 

 


