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Průběh obhajoby:  

Obhajoba proběhla v angličtině. Předsedající doc. R. Šámal představil uchazeče a konstatoval, že byly 

splněny všechny podmínky vyžadované k obhajobě. Pak požádal školitele prof. Sgalla o přečtení 

posudku, prof. Sgall se k práci studenta vyjádřil pozitivně.  

Následovala prezentace práce M. Böhma, během otevřené diskuze Dr. Ch. Dürr dotázal zda lower-bound 

odhady z přednášky poskytují nějaký náhled na optimální řešení, o problému dále diskutují. 

Oponent Dr. Ch. Dürr  přečetl svůj posudek a doporučil udělení titulu.  

Posudek nepřítomného oponenta  Dr. H. Kellerer  přečetl předseda komise doc. Šámal.  

Po tajném hlasování komise schválila udělení titulu Ph.D. 
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Výsledek 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 
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