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Průběh obhajoby:

obhajoba doktorské práce proběhla v souladu se Studijním a zkušebním řádem'
Doktorské studiunl. Předseda kornise seznámil členy komise a přítomného hosta s
doktorarrdkou a térnatenr.její disertačrrí práce. Poté doktorandka v cca 2ó minutách seznámila
ve své prezentaci přítomrré s obsahem disertace a lrlavnínri dosaŽenými výsledky' Poté
pr'ečetla oporrer'rtka doc. Trrrková svůj posudek a poloŽila své otázky. Mg.. Hájková všechny
poloŽené otťrzky zodpověděIa' a to i pomocí připraveného vysvětlujicílro obrázku. Poté
předseda korrrise dosloi,ně přečetl posr.rdek onrluvenélro oponenta prof. Labudy. Korrrise
vyhodrrotila odpovědi rra otázky drr"rlrélro oponenta jako jasné a jednóznačrré. oba posudky
byly zakorrčerry doporučenínr přijnrout disertační práci jako podklád pro další Íizeník udělení
titulu Ph.D. Poté rrásledovala otevřená diskuze, do které se svymidotazy vstoupili ostatní
členové konrise. Do ciiskuze vstoupili prof. prof. Vytřas, dr. Pecková-S.h*á,,ová, dr'
Nesrrrěrák a prof.. Zina. r,iz připo.ierré diskuzní lístky. Mgr. Hájková odpovídala klidnou
formott a skrrtečrrě itlÍbrrlrovirtlě. Prokázala, že je ve své vědrrí oblásti zkušenou odbornicí. Z
doporr"rčení opotretltů í z diskLrse jeclr-roznačrrě vyplyrrulo, že Mg.. Arrdrea Hájková
vypracovala livalitní disertačrrí práci' která splriuje všeclrny poŽadavký rra diser1ační práce
v oboru arralytická cherrrie.

Vzhleclern k tonlu. Že k disertačrrí práci rrebyly vzneseny Žádné námitky a připorníliky,
jež by b1'lo nuttro uvést do zápisr-r o obhaiobě doktorské clisertace, a k prácí rredošly žádné
extertrí připornítrky. trlcllrla komise tra neveřejnérrr zaseclání zlrodtrotit prťrbělr obhájoby a
přistoupit k lrlasovátli' Na záklac1ě tajného lrlasovárií konrise lrlasy seclmi pr'ítoirrných
člerrťr/člelrek navrhla, aby Mgr. Arrdree Hájkové byl trdělerr akadernicky titut Doktor (Ph.D.)'

V Praze cine 19. 9.2016

prof.fi.NDr' .lií.Í Ztnra, usc.
J./ předseda konrise


