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Ing. Lucie Šihová je absolventkou studijního oboru Hodnocení a analyzapotravin na
Kated e analytické chemie Univerzity Pardubice. Po ukončení tohoto studia zahaji|a
prezenční doktorské sfudíum na KA1Ch s pracovištěm na KBBV.

Po celou dobu studia p istupovala ke všem irkol m zodpovědně, pracovala
samostatně, se zaujetím, pečlivostí a svědomitostí' Zapojila se též aktiwě do pedagogického
procesu' participovala na vyuce laborato í jak ,obecné mikrobiologie, tak potravinrá ské
mikrobiologie. Byla konzultantkou 4 bakalá s\ ch prací a 4 diplomov ch prací. V rámci
svého sfudia navštěvovala nejen p edruíšky, související s jejím odborq m zamě ením' ale i
takové, ktere rozší ily její znalosti i v jiqich oborech (virologie, nanotechnologie, magnetické
rezonance. . atd.)

Velmi p ínosr4i byl její 14 ti denní pobyt na Transylvanské univerzitě v Bašově
v Rumunsku v rámci projektu ERASMUS, kÍery zakončila závěrečnou zkouškou v anglickém
jazyce.

Svoji experimentiilní činnost zuročila v adě publikací i ťrčastí na mnoha seminá ích a
konferencíoh doma iv zahraničí. Je autorkou nebo spoluautorkou 7 článk v impaktovanych
časopisech, 4 kapitol v knize a 13 článku v neimpaktovanych časopisech či sbornících.

Aktivně se zapoj1la do reďizace aktivit, zamě en]flch na propagaci Univerzity
Pardubice a Katedry biologiclc ch a biochemickj'ch věd. Učastnila se projekt BRAvo
{Brána vědění otev ená), dále Veletrhri Gaudeamus' Vědecko_technic\ ch jarmark a
participovalatéžna akcích nazvan1ilch Noc mladich q zkumník . Všechny brto akce mají za
cíl popularizaci vědy a qzkumu pro širokou ve ejnost.

Program svého doktorského sfudia plnila poďe plánu, všechny zkoušLy složila
včas a rispěšně vykonala státní doktorskou zkoušku'

Z hlediska školitelky konstahrji, že Ing. Lucie Hrušková-Šihová spl uje všechny
podmínky pro zahájení frzení k získání vědeckého titulu Ph.D.
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