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Obhajobu zahájil zástupce Vrije Universität na uzavřeném zasedání komise konstatováním, že všichni
členové komise jsou přítomni. Představil oba školitele uchazeče a informoval všechny přítomné, že
všechny formální požadavky obhajoby byly splněny. Všechny posudky práce byly pozitivní
s doporučením uznat práci jako doktorskou. Poté pozval na zasedání uchazeče, představil ho a seznámil
uchazeče s plánovaným průběhem obhajoby. Poté vyzval komisi i uchazeče přesunu do velké Auly VU,
kde se konala veřejná část obhajoby. Uchazeč přednesl 20 minutovou přednášku o svých vědeckých
výsledcích a poté se podrobil dotazování ze strany oponentů a členů komise. V dotazovací části
vystoupili: prof. Tomáš Polívka, Prof. Robert, Prof. Valkunas, Prof. Renger, Dr. Van Stokkum and Doc.
Polivka. Během bohaté diskuse zodpověděl uchazeč všechny položené otázky k uspokojení všech členů
komise. Následovalo uzavřené jednání komise za přítomnosti školitelů a hlasování udělení doktorského
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titulu. Výsledek by vyhlášen opět ve velké Aule VU. Práce byla uznána za doktorskou a VU udělila
uchazeči titul doktora filosofie s vyznamenáním cum laude.
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