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Předsedkyně komise zahájila jednání, přivítala přítomné, představila uchazečku a uvedla základní údaje o 
obhajované práci. Obhajobě byli přítomni všichni členové komise a byly splněny veškeré podmínky kladené 
na personální složení. Předsedkyně informovala přítomné, že uchazeč splnil veškeré studijní podmínky a 
odevzdal disertační práci se všemi ostatními náležitostmi. Práce byla po předepsaný čas vystavená na 
studijním oddělení fakulty, termín obhajoby byl včas zveřejněn. K práci nepřišly kromě posudků oponentů 
žádné komentáře ani připomínky. 
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Poté předsedkyně přečetla stručný životopis doktorandky a dala kolovat výtisk disertační práce a seznam 
publikací. Školitel seznámil přítomné se svým vyjádřením k doktorandovi a k disertační práci.
Doktorandka pak prezentovala hlavní výsledky své disertační práce, prezentace byla dobře připravena.
Následovalo čtení posudků obou oponentů (obhajobě byli přítomni oba oponenti) a podrobné odpovědi 
uchazečky na otázky, komentáře a připomínky uvedené v posudcích. Posudky obou oponentů byly kladné a 
doporučovaly práci k obhajobě. Oponenti konstatovali, že jsou s odpověďmi uchazečky spokojeni.
Následovala všeobecná rozprava, v rámci níž doktorandka zodpověděla dotazy členů komise a dalších 
přítomných. Dotazy se týkaly upřesnění detailů prezentovaných výsledků (tvar a analýza závislostí AE na 
deformačním napětí, role Nd ve sledovaných slitinách a jeho případný vliv na magnetické vlastnosti aj.) .
Po ukončení veřejné části obhajoby se konalo uzavřené jednání komise, ke kterému byli přizváni oba 
oponenti a školitel. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři doc. Diviš a doc. Kužel. 
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