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Ůvodem obhajoby přivítal předseda komise členi komise. oba zahranični oponenty disermali

práce 1 hosty {viz prezenčn1 liSliny) a ptedstav11 uchazečku. Celkem se doswv,to pet čJenú
komise, dva členové (Doc. Hampl a Dr. Nohýnková) se omluvili. Uchazečka nejprve
ptcdncsla teze své diplomové práce a podrobně se,námila komisi se svými výsledky v

celko,·é cca 30 minutové prezentaci. Dr. Cortney Stairs poté pfednesls svítj posude.k a vznl?$la
otázky, na které uchwetka bezprostl'cdně reago,ala (otázky jsou uvedeny v pOSudku). Dále
pokračoval ve svém hodnoceni Dr. Ana�tasious Tsaousis (otázkyjsou uvedené v posudku).

Na všechny otázky oponentO O<lpověděla Mgr. Pyrihová s přehledem a jasně prokázala
znalos1 řešené problematiky. Poté pokládali své otá.zk)• členové komise a nakonec byli

vyz.vá11i hosté z plé1\3. Po ukončeni veřejné čós1.i obhojoby s.e $�li členové komi$e. V�ichni se
shodli na vysoké kvalitč experimentální práce i s:psané disen.ač.ni práci s pripomínkou, že je

treba doplnit jako errata knliky závěr shrnující dosažené vysledky. Po jednání došlo k
u\jnému hlaso,ání.

