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Datum obhajoby: 26.09.2018 

 

Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil jednání konstatováním, že komise je usnášeníschopná a že byly splněny 

veškeré podmínky potřebné k zahájení obhajoby. Stručně představil uchazeče a jeho dosavadní vědeckou a pedagogickou 

činnost. Komise následně vyslechla cca 15 minutovou presentaci disertační práce. Školitel prof. Kalenda ocenil kvality 

uchazeče a jeho práce. Předseda komise přečetl vybrané pasáže z vyjádření oponentů, které neobsahovaly prakticky žádnou 

kritiku. V další části rozpravy kandidát krátce reagoval na některé poznámky oponenta. Ve veřejné rozpravě uchazeč 

uspokojivě zodpověděl dva dotazy (bez titulů) S. Hencla a M.Cútha. Komise poté (v uzavřené části jednání) hlasováním 

zvednutím ruky jednomyslně doporučila udělit V. Kovaříkovi titul Ph.D. 
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Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím:  7  
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