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Datum obhajoby: 12. 9. 2017 
 
Průběh obhajoby: Obhajoba proběhla v angličtině. Předsedající prof. Jaroslav Nešetřil představil 
uchazeče a konstatoval, že byly splněny všechny podmínky vyžadované k obhajobě. Pak požádal školitele 
o přečtení posudku, k němuž nebyly žádné připomínky. Následovala prezentace uchazeče se souhrnem 
jeho výsledků, včetně závěrečné ukázky parametrické složitostní redukce.  
Dr. Feldmann přečetl svůj posudek. Hodnotil přínos uchazeče pozitivně a nastínil problémy motivace 
volby parametrů a důsledků pro speciální případy. Posudek nepřítomného Rolfa Niedermeiera přečetl 
předsedající. Ačkoli oponent také hodnotil celkově práci pozitivně, poukázal na slabší kvalitu psaného 
textu. Uchazeč se vyjádřil k posudkům a uspokojivě odpověděl na veškeré připomínky oponentů. 
Následovala velice krátká veřejná diskuse. Po tajném hlasování komise schválila udělení titulu Ph.D. 
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