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Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil prof. Fiala a řídila doc. Šmejkalová. 

Prof. Fiala, představil přítomné členy komise, přivítal a představil oponenty, zástupce studijního 
oddělení a hosty a ustanovil zapisovatele. O řízení byla požádána doc. Šmejkalová. Doc. Šmejkalová 
seznámila členy oborové rady (OR) s životopisem MUDr. Kotingové a s tématem její disertační 
práce. Doc. Šmejkalová také shrnula publikační aktivitu uchazečky a její účast na konferencích. Prof. 
Fiala přednesl stanovisko školitele, vedoucího školícího pracoviště a OR. Poté uchazečka seznámila 
členy OR s podstatou a zásadními výsledky své disertační práce. Zástupkyně studijního oddělení 
konstatovala, že nepřišly žádné připomínky k obhajobě práce. Následně vystoupili oba oponenti, 
přečetli své oponentské posudky a položili dotazy. Uchazečka zodpověděla dotazy a reagovala na 
připomínky, které v posudcích zazněly. Oba oponenti i všichni členové komise byli s odpověďmi 
spokojeni. 



Uchazečka zcela zodpověděla následující dotazy: 

Prof. Kassa: Existují pro flux a lag time české ekvivalenty? 

Prof. Kassa:_ Při srovnání absorpce ze směsi a čisté látky u fluorenu dochází k vyšší absorpci ze směsi. 
Proč je tomu tak? 

Prof. Kassa: Publikační činnost uchazečky je do roku 2012. Co je důvodem hiátu publikační činnosti? 

Doc. Chaloupka: V ochraně před dermální expozicí PAU lze využít ochranné pasty. Chcete zkusit 
testování účinnosti těchto ochranných past a mastí? 

Prof. Bencko: Dělali jste 1-0Hrpyren v moči. Neplánujete provedení expozičního testu u skupiny 
asfaltérů? 

V následné neveřejné části komise v tajném hlasování hlasovala o výsledku - „prospěla" -viz 
Protokol o obhajobě. 

Výsledek obhajoby: Prospěla 
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