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     prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. přítomen 
 
 
Datum obhajoby: 12. 9. 2017 
 
Průběh obhajoby: Předseda komise prof. Nešetřil zahájil jednání konstatováním, že byly splněny 
všechny zákonné podmínky pro konání obhajoby disertační práce. Seznámil přítomné s životopisem a 
seznamem publikací Mgr. Kouteckého. Doc. Kolman přednesl posudek školitele. Poté Mgr. Koutecký 
prezentoval svou disertační práci. Mgr. Koutecký ve své prezentaci zároveň zodpověděl otázku 
položenou v posudku oponenta (týkající se celočíselnosti vrcholu).  
Prof. Nešetřil přednesl posudky obou oponentů. Komise neměla k posudkům žádné připomínky. 
Mgr. Koutecký poděkoval za důkladné přečtení práce a upozornění na formalní překlepy. V diskusi Mgr. 
Koutecký revrubným způsobem zodpověděl 4 dotazy prof. Pudláka a prof. Nešetřila.  
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Počet publikací: 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím:  10 
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Odevzdáno hlasů záporných:  0 
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