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Průběh obhajoby: 
 
Po prezentaci tezí a výsledků disertace doktorandkou byly prezentovány posudky oponentů i 
hodnocení školitele. Všechny tyto posudky byly jednoznačně kladné. Doktorandka vhodně 
reagovala na v nich obsažené diskusní náměty. Následovala obecná diskuse, v níž byla rovněž 
předložená disertace velmi pozitivně oceňována a pozornost byla především věnována aplikacím 
statistických metod, využití výsledků disertace v praxi  i jako východisko k navazujícímu výzkumu. 
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Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 12 
Počet přítomných členů:          10  
Odevzdáno hlasů kladných:          10 
Odevzdáno hlasů neplatných:          0 
Odevzdáno hlasů záporných:          0         
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěl/a      � neprospěl/a    
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 
 


