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Průběh obhajoby:  
 
Školitel J. Bečvář informoval o průběhu studia RNDr. Vlasty Moravcové, ta poté komisi podrobně 
seznámila s obsahem disertační práce. Následovalo vyjádření oponentů; oba se shodli na tom, že 
cíle práce byly splněny, poukázali na její výjimečný rozsah i na skutečnost, že je sepsána velmi 
pečlivě. Uchazečka uspokojivě reagovala na připomínky a otázky z obou posudků. V následné 
diskusi se fundovaně vyjádřila i k tématům přesahujícím rámec disertační práce (výuka 
deskriptivní geometrie v zahraničí, resp. po druhé světové válce). 
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Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:  7 
Odevzdáno hlasů kladných:  7 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:   � prospěla  
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