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Průběh obhajoby: 

Po zahájení seznámil předseda komise její členy s profilem uchazečky a konstatoval, že byly splněny 

podmínky pro obhajobu. Školitelka přečetla svůj posudek a poté uchazečka ve 20 minutovém přehledu 

uvedla výsledky své práce. Oponenti Dr. Dušková a Dr. Labuta přečetli své posudky a položili uchazečce 

několik otázek. Oba ve svých posudcích upozornili na množství gramatických chyb a překlepů. Věcné 

připomínky Dr. Duškové se týkaly především přípravy vzorků, termodynamických podmínek fázové separace 

a souvislosti teploty LCST s teplotou skelného přechodu. Dr. Labuta měl věcné připomínky k odvození 

několika rovnic použitých v práci a k interpretaci termodynamických parametrů získaných ze spekter NMR. 

Uchazečka vyčerpávajícím způsobem a uspokojivě reagovala na všechny otázky oponentů. V otevřené diskusi 

doc. Trchová položila otázku týkající se nastavení rovnováhy během experimentů. Prof. Dušek se zeptal na 

fázový diagram a jeho interpretaci. Doc. Mojzeš měl dotazy týkající se reversibility fázové separace. Doc 

Nedbal položil otázku týkající se teploty zeskelnění. Prof. Vohlídal zmínil správné použití termínu molekulární 

číslo.Všechny otázky uchazečka uspokojivě zodpověděla.  
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 V neveřejné diskusi se Dr. Sigler zabýval jazykovou stránkou disertace. Členové komise většinou 

vyjádřili názor o velkém množství výsledků a přínosu disertace. V neveřejném hlasování bylo všech 8 hlasů 

přítomných členů komise kladných. Poté předseda komise výsledky vyhlásil a blahopřál uchazečce k udělení 

titulu PhD. 
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