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Zápis o průběhu obhajoby Mgr. Karolíny Lajblové 

Předseda komise přivítal přítomné členy komise a hosty, zkontroloval účast členů komise a 

oponentů a konstatoval, že jsou splněny všechny podmínky pro obhajobu disertační práce. 

Členové komise se sešli v plném počtu, přítomen je jeden oponent (druhý je omluven) a je 

přítomen i školitel. Předseda komise krátce představil uchazečku a vyzval ji, aby seznámila 

přítomné s výsledky disertační práce. V dobře připravené přednášce s vhodnou obrazovou 

náplní uchazečka přehlednou a dobře strukturovanou formou seznámila přítomné s obecnou 

charakteristikou a klasifikací studované skupiny ostrakodů. V další části přednášky 

komentoval jednotlivé části disertace a shrnula hlavní výsledky do disertace začleněných 

publikací. Následně školitel krátce shrnul průběh doktorského studia. V dalším průběhu Dr. 

Kyška-Pipík (oponent) přečetl oponentský posudek nepřítomné doc. Holcové a shrnul hlavní 

body jím vypracovaného posudku disertace. Na připomínky a komentáře obou oponentů 

uchazečka reagovala adekvátním způsobem a zodpověděla všechny vyslovené otázky. 

Ve všeobecné rozpravě byly všechny vznesené dotazy a komentáře zodpovězeny ke 

spokojenosti tazatelů i ostatních členů komise. Po skončení rozpravy předseda komise ukončil 

veřejnou část obhajoby a v uzavřené části proběhlo po krátké diskuzi tajné hlasování. 

Jednomyslný výsledek hlasování byl uchazečce oznámen bezprostředně po skončení uzavřené 

části jednání. 


