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Datum obhajoby:  23. ledna 2014 
 
 
Průběh obhajoby: Předseda komise doc. J. Bečvář zahájil jednání komise a konstatoval, že jsou splněny 
všechny předpoklady pro zahájení obhajoby disertační práce. Představil RNDr. P. Surynkovou, seznámil 
komisi s jejím profesním životopisem a seznamem publikací. Její školitelka, Mgr. Š. Voráčová, Ph.D., 
podrobně pohovořila o jejích aktivitách a práci na disertaci. Poté RNDr. P. Surynková podala podrobnou 
informaci o své disertační práci. Oba oponenti přednesli nejdůležitější partie ze svých posudků, 
P. Surynková se vyjádřila k jejich připomínkám. Následovala delší všeobecná rozprava, v níž hovořili 
všichni členové komise.  
 
  
Počet publikací:  16 
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Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím:  12 
Počet přítomných členů:   6 
Odevzdáno hlasů kladných: 5 
Odevzdáno hlasů neplatných: 1 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěla       
 

 
 

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


