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Datum obhajoby: 14. ledna 2015 
 
Průběh obhajoby:  
 
Školitel J. Bečvář informoval o průběhu studia RNDr. Dany Trkovské, ta poté 
komisi podrobně seznámila s obsahem disertační práce. Následovalo vyjádření oponenta  
Z. Boháče a přečtení posudku nepřítomného oponenta P. Somberga. Oba oponenti vyzdvihli 
skutečnost, že práce je sepsána velmi pečlivě a kultivovaně. Uchazečka se poté vyjádřila k několika 
připomínkám z posudku P. Somberga. V následné diskusi reagovala na dotazy týkající se obsahu 
práce a způsobu citování úryvků cizojazyčných pramenů. 
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Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:  11 
Odevzdáno hlasů kladných:  11 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:   � prospěla  
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 
 


