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jmenovanou děobhajoba
Se konaIa před sedmičlennou komisí,
j
e
d
n
í
m
z oponentů(druhý
kanem PřF, a
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc z
z důvodů zahraniční
cesty,
napsal
podrobný
Úuc av Čn se omluvil
byl při
obhajobě přečten)
kladný posudek,
který
cd 11.20 h.Jedhostů ze školícího
pracoviště
nání se zúčastni1o
i někoIik
MBÚ
její
AV ČR. Předseda
komise konstatoval
usnášeníschopnost
a
podle odborného životopísu,
představil
doktorandku
sznamu publikací a dokladů o průběhu ce1ého doktorského
studia.
Autorka
mechanism in nuclear
reorientation
DDP "Signal.ing
and its
functiona1
signifícance
in cel1 migration''
seznámi1a.přítomné s tématem, cílem,
výsledky
a závěry
prá_
své experimentální
ce. Její vystoupení
bylo ve]-mi zdaři1é,
systematický
výk1ad byI
gratickou
vhodně doplněn
dokumentací a jasnými závěry,
shrnuj ící_
mí postupně všechny výsledky.
pove svém vystoupení
Doktorandka
tvrdila
i schopnost
stručně a výstižně
referovat
o své prácí před
vlastní
odbornou veřejností
a zasadit
výsteky
do současného rámce a úrovně řešení s1edované probIematiky.
posudky oponentů (za nepřítomného or. Hodného přečetNásledovaly
la posudek členka komise Dr. xočová),
které dostatečně
hodnotiIy
práce,
všechny aspekty
byly konkrétní
a svýmí celkem B širšími
otázkami
byly vhodným základem pro nás1edující
rozpravu
a diskusi.
V té byly zdůrazněny í odkazy oponentů na skutečnost,
že DDP je
podložena
publikacemi
ve špíčkových vědeckých
5 vynikajícími
ča(s IF průměrně 5; 3 z těchto
sopisech
sdě1ení jsou prvoautorská).
V závěru
diskuse
vystoupj-1 í škoIite1,
který pochvalně
zhodnoti1
ce1é doktorské
studium autorky.
V této části
obhajoby odpověděla
obhajující
bez problémů na všechny otázky
a poznámky z posudků
(s výbornou písemnou a názornou
přípravou
předem) a bezprostředně,
se zřejmou znalostí
věci,
komentovala
í poznámky ad hoc z auditoria.
Tak by1a ukončena veřejná
část obhajoby.
V neveřejné
zasedání
části
komise by1 podrobně zhodnocen
průběh obhajoby,
k němuž Se vyjádři1í
všíchni
členové. Konstatova_
li,
p1ně prokázala
že doktorandka
zna1osti
a dovednosti
potřebné
k samostatné vědecké práci
a k řešení vlastních
projektových
úkojí nečiní Žád_
1ů a potvrdila,
o zvolené problematice
že rozprava
né potíže. V souIadu s tímto hodnocením by1y i výsIedky
tajného
hlasování
s jednomysIným závěrem ''prospěLa'l'
a tedy doporučením
'.Doktor'' (Ph.D.
pro udělení
tituIu
).
Veřejný*
vyh1ášením výsIedku
h1asování
by1a obhajoba ve
,l
3.00 h ukončena.
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