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Průběh obhajoby: Po seznámení se základními daty, konstatování usnášeníschopnosti komise, splnění všech náležitostí 

nutných k zahájení obhajoby a představení uchazeče (včetně četby základních bodů životopisu a podrobností o publikační 

aktivitě uchazeče), vyslechli přítomní členové komise a hosté asi 25 minutovou zajímavou prezentaci disertační práce. Poté 

vystoupil školitel, zhodnotil osobu uchazeče i celé jeho studium a také v krátkosti obsah a cíle práce. Konstatoval, že z práce 

Mgr. Campbella je extrémně nadšen. Popsal, že v závěrečných fázích doktorského studia mělo jeho vedení uchazeče spíše 

charakter rovnocenné vědecké spolupráce. Vedoucí práce konstatoval, že uchazeč splnil s velkou rezervou podmínky kladené 

na disertační práci. Za nepřítomné zahraniční oponenty přečetl části z jejich posudků předseda komise. Oba posudky shodně 

konstatovaly, že výsledky, kterých uchazeč dosáhl a ve své práci představil, splňují požadavky kladené na disertační práci. V 

následné diskusi dále vystoupili (bez titulů) S. Hencl, L. Pick, M. Pokorný, M. Zahradník a M. Studený. Uchazeč reagoval na 

všechny dotazy a komentáře uspokojivě. Kromě dotazů na technické detaily zazněly také otázky směřující k dalšímu působení 

uchazeče. Mgr. Campbell sdělil, že získal dvouleté postdoktorské místo na univerzitě v Erlangen u profesora Pratelliho. V 

uzavřené části jednání došlo nejprve ke stanovení skrutátorů (M. Studený, A. Nekvinda.). Bylo znovu konstatováno, že jde o 

mimořádně kvalitní disertacční práci. Přítomní členové komise se poté v tajném hlasování jednomyslně shodli na tom, že Mgr. 

Campbellovi má být udělen titul Ph.D.  
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