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Balážiová 

Průběh obhajoby 

Předseda komise představil studentku E. Balažiovou a učinil přehled poskytnuté dokumentace. 

Konstatoval, že byly splněny všechny požadavky k zahájení obhajoby. 

Prezentace uchazečky byla dobře strukturovaná, přesvědčivě zdůvodnila předložené výsledky. 

Dokumentace byla kvalitní. 

Openenti vyzvedli nové přístupy!< problematice a výsledky, které směřují ke klinické aplikaci. Vysoce 

hodnotili kvalitu anglicky psané disertační práce. Oba posudky končily doporučením udělit titul Ph.O. 

V diskuzi uchazečka odpověděla na otázky oponentů i otázky pléna naprosto zasvěceně a s velkým 

rozhledem v dané problematice. Během diskuze vytvořila hypotézy pro další experimentální řešení 

problematiky. 


