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Průběh obhajoby:    Obhajoba byla zahájena v 10:00 hod. v místnosti M252 na MFF UK v Praze 2,  

 Ke Karlovu 3. Předseda přivítal všechny členy komise a oponenty a seznámil je  

 s uchazečem, jeho publikační činností i průběhem dosavadního studia. Poté 
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v 11:30 hod.  
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Výsledek veřejného hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím: 7 

Počet přítomných členů: 5 

Odevzdáno hlasů kladných: 5 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných: 0 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl       neprospěl    
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