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Průběh obhajoby: 

 

 Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné a uvedl základní údaje o obhajované práci. 

Rovněž konstatoval, že je přítomen dostatečný počet členů komise. Informoval přítomné, že uchazeč 

splnil veškeré studijní podmínky a odevzdal disertační práci se všemi ostatními náležitostmi. Termín 

obhajoby byl včas zveřejněn, práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním oddělení fakulty a 

nepřišly k ní žádné připomínky.  

 Poté předseda přečetl stručný odborný životopis uchazeče a nechal kolovat výtisk disertační práce 

a seznam publikací. Školitelka seznámila přítomné se svým stanoviskem k disertační práci. Konstatoval, 

že tematický záběr této práce je poměrně široký a pokrývá řadu vzájemně propojených témat.  

 Doktorand v následující presentaci seznámil přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační 

práce. Po této presentaci přečetli své posudky oponenti Dr. Spěváček a Dr. Sychrovský. Oba oponenti 

hodnotili práci kladně a doporučili ji k přijetí. Uchazeč poté odpověděl na dotazy oponentů, kteří shodně 
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konstatovali, že jsou s odpověďmi uchazeče spokojeni. Ve veřejné rozpravě položili doplňující dotazy 

prof. Hrabal, Dr. Veverka, ing. Rosenberg a doc. Lang. Na závěr předseda komise zhodnotil průběh 

obhajoby a ukončil veřejnou část zasedání. 

  Po ukončení veřejné části obhajoby následovalo uzavřené jednání komise, ke kterému byli 

přizváni školitelka prof. Štěpánková a konzultant prof. Štěpánek. Uzavřené jednání bylo zakončeno 

hlasováním (zdvižením ruky) o udělení titulu Ph.D. Z osmi přítomných členů komise s právem 

hlasovacím všichni hlasovali kladně. Mgr. Římalovi pak bylo oznámeno, že komise mu uděluje titul 

Ph.D. 

 

Počet publikací: 5 článků v impaktovaných mezinárodních vědeckých časopisech, plus 2 ve sbornících 

  

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím:   10 

Počet přítomných členů:    8 

Odevzdáno hlasů kladných:    8 

Odevzdáno hlasů neplatných:   0 

Odevzdáno hlasů záporných:    0 

 

 

 

Výsledek obhajoby:  prospěl 
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prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 

 

 


