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Příloha č.1kZéznamuo průběhu obhajoby
Student: Mgr. Lenka Němcová
Studijní program: analytická chemie
Studijní obor:
Datum obhajoby: 4.2.2013

Průběh obhajoby:
obhajoba proběhla v souladu se Studijním a zkušebním řádem, Doktorské studium.
Předseda komise seznámil členy komise a přítomné hosty s Životopisem doktorandky,
tématem její disertační práce a způsobem zveřejnění výsledků. Doktorandka poté ve 20-ti

minutové presentaci seznámila přítomné s obsahem disertace a hlavními dosaŽenými
výsledky. Po přečtení posudků oponentů zodpověděla vznesené dotazy a připomínky.
Všechny posudky byly zakončeny doporučením práce jako podkladu k udělení titulu
PhD. Mgr. Lenka Němcová zodpovědělai dotazy které zazněly v bohaté obecné diskusi a
patřičně zareagovala na všechny poznámky a připomínky. Jak z odpovědí oponentů, tak i
z diskuse jednoznačně vyplývá, Že Mgr, Lenka Němcová se zabývala ana|ýzoulátek
významných z environmentálního a medicinálního hlediska, pouŽila moderní
instrumentaci a řádně zpracovala bohatý experimentální materiál. Vypracovala a obhájila
kvalitní práci a je specialistou v daném oboru.

Na neveřej ném zasedání byl průběh obhajoby komisí zhodnocen a na základě tajného
hlasování komise navrhla, aby Mgr. Lence Němcové byl udělen akademický titul Doktor
(PhD). Nebyly Vzneseny žádnénámitky a připomínky, jež by bylo nutno uvést do zápisu
o obhajobě doktorské disertace. K práci nebyly obdrženy ani žádné externí připomínky.
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obhajoby byl pro nemoc omlupen doc' P. Rychlovský.
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