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Hlasování komise: prospěl/a: 5      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Zkouška začala dle plánu v 16.oo prostřednictvím aplikace zoom.
Kandidát přednášel v seminární místnosti KA a jeho prezentace i
přednáška byly zoomem přenášeny členům komise i hostům. Komise
byla přítomna celá, dále byl přítomen školitel
a čtyři hosté (L.Positselski, A.Ben Yassine, J.Krásenský, M.Hrbek).
Předseda komise přivítal přítomné, představil kandidáta i téma jeho
disertace a konstatoval, že všechny náležitosti nutné pro konání
obhajoby byly splněny. Poté shrnul cv kandidáta. Následně školitel
pohovořil o osobě uchazeče a o jeho práci na disertaci.
Kandidát poté přednesl svoji přednášku (cca 20 min) v níž představil
hlavní výsledky své práce. Ani jeden z oponentů nebyl přítomen a
hlavní body jejich zpráv prezentoval předseda komise. Poté
následovala všeobecná rozprava, která se týkala především dalších
možných směrů výzkumu v problematice řešené v disertaci.
Kandidát v diskusi jasně prokázal svoji erudici.
V neveřejném zasedání se komise jednohlasně usnesla, že kandidát
svoji práci obhájil. Předseda poté vyhlásil výsledek hlasování a
konstatoval, že komise uděluje uchazeči titul Ph.D. Obhajoba
skončila krátce před 17.oo.
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