
1.

ZAPIS Z OBHAJOBY DOKTORSKE DISERTACNI PRACE

Mgr. Květy xnrÍrovÉ

Komise se sešla v neúplné sestavě' omluven byl Prof. Juraj Ševčík _ jeden z oponentů'
oponentka Prof. V' Pacáková, byla přítomna. JelikoŽ posudek nepřítomného oponenta byl
kladný a doporučoval práci Mgr. K. Kalíkové k přijetí, oponentní Ťizeni mohlo bý
zahájeno.

Zaseďéni zahájil předseda Komise představenÍm kandidátky a seznámením komise s
průběhem jejího studia a jejími publikačními výsledky.

Kandidátka, Mgr. K. Kalíková, seznélmila přítomné s cíli, způsobem řešení a výsledky své
disertační práce.

Prof. V. Pactková přednesla svůj posudek disertační práce kandidátky; posudek Prof.
Juraje Ševčíka přednesl předseda Komise. oba posudky pozitivně hodnotili výsledky i
publikační aktivitu kandidátky a konstatovalí, že stěžejní část její disertace již byla
publikovana v impaktovaných časopisech, a že práce jako celek představuje významný
vědecký přínos k poznání v oblasti chirálních separací. oba jednoznaěně doporučili
disertační práci k přijetí za podklad k udělení titulu Ph.D.

Y navazující bohaté diskusr randidátka vyčerpávajícím způsobem zodpověděla všechny
dotazy oponentů a přesvědčivě prokáza|a, že řešené problematice důkladné rozumi, že
dokáže kriticky, věcně a srozumitelně hodnotit výsledky své vědecké práce, a že má
reálnou představu o pokračovénivýzkumných prací v oblasti chirálních separací.

Na uzavřeném zasedání Komise a oponentů bylo konstatováno, že disertační práce Mgr.
K. Kalíkové je kvalitní, že kandidátka jednoznačně prokéna|a kvalitní znalost řešené
problematiky a schopnost aktivně rozvíjet aktuální vědecké pozniní. Školitelka, Doc. E.
Tesďová, seznám1|a přítomné s hodnocením práce kandidátky na disertačním projektu,
vyzdvih|a její samostatnost' systematičnost a přístup k práci vyznačýící se patřičnou
invencí a velkým zaujetím a také skutečnost, že ziskala cenné originální qýsledky, které
již z větší části publikovala v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech a na
mezinarodních konferencích. Kandidátce proto bylo lysloveno absolutorium.

Y navazujicím tajném hlasoviíní se všichni hlasující jednomyslně vyslovili pro udělení
titulu Ph.D. slečně Mgr. K. Kalíkové.

Výsledek hlasování byl bezprostředně oznétmen kandidátce, Mgr.K. Kalíkové.

Y Praze, 16. prosince 2009 Prof. RNDr. Jiří Vohlídal
předseda Komise
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zÁpts

o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertačníptáce

v programu FyzikáIni chemie

Mgr. Květy Kalíkové

které se konalo ďne 16.Í2.2009 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě

Komise má celkem ...9... členů, ztoho oprávněných hlasovat ... 9... členů

Přítomno bylo celkem '..{.. členů, z toho oprávněných hlasovat . . í-. olenů

Pro klasifikační stupeň PROSPĚL /A hlasovalo ......{..'. členů

NEPROSPĚL la hlasovalo

hlasování se zdrže|o ',,,.?-. členů

Podpis předsedy komrse:

Podpisy ělenů komise:


