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Datum obhajoby: 11. 9. 2012
Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil předseda komise prof. Palička, představil uchazečku a uvedl
její výzkumné téma. Poté školitelka doc. Živná přednesla posudek charakterizující práci studentky a
její vědecký vývoj. Písemné ani ústní připomínky ze strany veřejnosti se do zahájení neobjevily. Mgr.
Gradošová pak prezentovala vý sledky své disertační práce, včetně přehledu své bohaté publikační
činnosti, a to s dodržením časového limitu. Následně profesor Blahoš přednesl svůj oponentský
posudek; druhý posudek za nepřítomného oponenta prof. Broulíka přečetl předseda komise. Oba
posudky byly kladné. Studentka uspokojivě zodpověděla dotazy oponentů, jakož poté i členů komise.
Otázky a diskuse se tý kaly experimentálních zvířat (jejich mobility, přísunu minerálů, volby
živočišného druhu a jeho pohlaví), dynamiky hormonu IGF-1, možnosti navázat klinickou studií a
hledání styčných bodů s klinikou (vliv na kostní denzitu u lidí s osteoporózou, zda jsou studie o vlivu
zde studované medikace také u lidí). Poté v neveřejné části komise hlasovala o vý sledku - „prospěla"
- viz Protokol o obhajobě.
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