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Průběh obhajoby: 

Předseda komise zahájil jednání přivítáním přítomných, uvedl základní údaje o obhajované práci a 

představil uchazeče a jeho školitele. Informoval, že uchazeč splnil všechny předepsané studijní 

povinnosti, termín obhajoby byl včas zveřejněn, práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním 

oddělení fakulty a nepřišly k ní žádné připomínky. Rovněž konstatoval, že je přítomen dostatečný počet 

členů komise, a nechal kolovat výtisk disertační práce a seznam publikací. Poté přečetl životopis 

doktoranda. Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci, kde vyzdvihl 

samostatnost doktoranda jak při navrhování výpočetních modelů, tak při přípravě publikací.  

Doktorand seznámil ve své prezentaci přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační práce. Dr. Veis 

přečetl svůj posudek, kde velice kladně hodnotil předloženou disertační práci a zdůraznil významnost 

řešeného tématu. Doktorand odpověděl na všechny dotazy v posudku oponenta k jeho úplné spokojenosti. 

Poté člen komise prof. Burda přečetl posudek nepřítomného dr. Duffyho. Posudek rovněž vysoce kladně 

hodnotil disertační práci. Následovala všeobecná rozprava, kde v rámci bohaté diskuse o detailech 

použitých metod a modelů a porovnání některých výsledků s experimentem uchazeč zodpověděl dotazy 

členů poroty a hostů, jmenovitě doc. Zamastila, doc. Jelínka, dr. Čuríka, doc. Jurečky, prof. Burdy, prof. 

Polívky a doc. Šandy. Do diskuse přispěli svými komentáři doc. Šanda, prof. Burda a dr. Mančal. Ve 

svých odpovědích prokázal doktorand detailní znalost řešené problematiky.  
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Následovalo uzavřené jednání komise, ke kterému byl přizván oponent dr. Veis a školitel. Pro kontrolu 

výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři dr. Čurík a doc. Jelínek.  
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