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Předseda komise představil uchazečku, včetně důležitých životopisných milníků jejího zahraničního 
vědeckého působení. Oznámil, že k disertaci nepřišly ze strany veřejnosti žádné připomínky a že byly 
splněny všechny podmínky potřebné k zahájení obhajoby. Poté přednosta školícího pracoviště a zároveň 
školitel prezentoval oba své doporučující posudky. Mgr. L. Bašková pak přednesla výsledky své práce. 

Oponent a oponentka poté přečetli své posudky - oba kladné - a v nich položili celkem 8 otázek či 
podnětů pro komentáře (pro jejich textový rozsah nad rámec tohoto zápisu zde odkazujeme na text obou 
posudků). Na všechny otázky disertantka odpověděla ke spokojenosti oponentů i členů komise. Další 
rozprava pak vedla k dotazům na kvantifikaci PCR ve vztahu k možnosti vyloučit falešnou pozitivitu 
diagnostického fungálního nálezu a k otázce polymorfismu určitých genů a frekvence výskytu 
systémových mykóz. Rovněž zde uchazečka kvalifikovaně a uspokojivě komentovala tuto problematiku. 

V následné neveřejné části bylo v tajném hlasování komisí doporučeno, aby Mgr. Lence Baškové byl 
udělen titul Ph.D. 
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