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Pr6ba obhajoby: 

Obhajoba byla zahájena ve 14:00 za hojné účasti studentů a pedagogu katedry parazitologie i 
externích hostft (viz prezenční lis,ina hosti)). By!o pfílOmno šc.st ze soci.mi jmenovaných člmí1 
komise (Dr. Nohýnková se omluvila). přitomeo byl i jeden iahraničnf oponent. Celé jednin! 
by)o v!'deno v angliekém jazyce. 

Po krátkém pi'edsravenf kandidóta pl'edsedou kcmise pfednesl Mgr. Voleman během cca 25 
minut hlavní teze své práce. Prezentace byla velmi srozwnitclná, doprovázená kvaUtní 
obrazovou dokumentaci. Následoval posudek pfltomného oponenta, který plynule přešel v 
diskusi se srudemem. Mgr. Voleman zcela kompetentně zodpověděl všechny otázky. Předseda 
komise př�etl část posudku nepřítomné oponenlky, Mgr. Voleman poté zodpověděl všechny 
polože:né otó.zky. S odpověd'mi studenta oponentka vyjádfila spokojenost v přcdcházcjíci e
mailové korespondenci. Následovala diskuse se členy komise, otázky (viz pfiložené diskusní 
lístky) byly opčt srozumitelnč zodpovězeny. V uzavfeném jednání se komise jednomyslně 
shodla na 1>0zítivnlm hodnoceni obl>ajoby (•• prospěl"). Zahraniční oponent vyzdvihl 
schopnost Mgr. Volemana pohotově a kompetenině rcago\'at na položeno otázky. Obhajoba 
byla ukončena vefejným vyhlášením ldadného stanoviska komise v cca 15: 15. 

pcxlpis čleM komise podp�l'edsedy komise 


