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Průběh obhajoby 

Obhajoba se konala v zasedací místnosti FaF UK za účasti výše uvedených, VR fakulty schválených členů 

komise. Prof. Dršata byl též oponentem. Oba oponenti byli přítomni. Veřejného zasedání se zúčastnilo 10 

hostů. Předseda komise prof. Jahodář zahájil obhajobu, představil doktoranda a přečetl posudek vedoucího 

školícího pracoviště (Katedra farmaceutické botaniky a ekologie), poté vyzval školitele doc. Opletala 

k vyslovení stanoviska k průběhu doktorského studia. Jeho hodnocení informovalo přítomné také o 

publikačních aktivitách a jiných prezentacích jejich výsledků (4 původní práce, 2 další po recenzním řízení 

přijaté do tisku, celkem  4x v impaktovaných časopisech; 7 prezentací ve formě posterů , z toho 4x 

v zahraničí). Oba posudky vyzněly pozitivně ve prospěch disertantky. Následně předseda komise vyzval 

doktorandku k přednesení tezí její práce. Ta seznámila přítomné s výdledky své práce a použitou metodikou 

k jejich získání. Vyslovila hypotézu o jejich využití v další experimentech i praxi. 

Po přečtení posudků oponentů zaujala stanovisko k jejich připomínkám i doplňujícím otázkám. Oba oponenti 

jej přijali pozitivně. 

V navazující diskusi vystoupili členové komise: prof. Jahodář, prof. Suchý, prof. Dršata. Doktorandka 

odpověděla na jejich dotazy s přehledem a znalostí věcí. 

 

Výsledek obhajoby 

V tajném hlasování o průběhu obhajoby získala disertantka 6 kladných hlasů, žádný záporný a 1 

neplatný (doc. Opletal jako školitel nehlasoval). 
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