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Průběh obhajoby: 
Předseda komise pan docent Fiala zahájil obhajobu a představil kandidáta komisi, uvítal členy komise 
a dále přítomného oponenta. Seznámil přítomné s průběhem obhajoby a předal slovo školiteli doktoranda 
panu docentovi Tonarovi. Doc. Tonar představil kandidáta, zhodnotil průběh jeho studia, vyzdvihl vysoké 
nasazení při výzkumu, uvedl jeho aktivní účasti na zahraničních konferencích, na stáži, seznámil členy 
komise s jeho publikační aktivitou a promluvil o disertační práci a jejím zaměření. Následovalo 
seznámení s oponentskými posudky, svůj posudek představil pan docent Holubec, uvedl přínosy práce. 
Za nepřítomného docenta Ehlera přečetl posudek předseda pan docent Fiala. Oba posudky byly kladné 
a oponenti doporučili práci k obhajobě a po její úspěšné obhajobě doporučili udělit titul Ph.D. 
Následovaly odpovědi na dotazy oponentů- doc. Holubec i doc. Ehler měly 3 dotazy. Přítomný oponent 
i předseda komise byli s odpověďmi spokojeni. 
Poté přednesl Ing. Polívka svoji prezentaci, která se dělila na teoretickou a praktickou část. Prezentace 
byla pečlivě připravena, doplněna fotografiemi, tabulkami a grafy. 
Po prezentaci následovala bohatá diskuze a po ní tajné hlasování. 
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Výsledek obhajoby: prospěl / 11epraspěl 

doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.

předseda komise pro obhajobu disertačních prací 

v oboru Anatomie, histologie a embryologie 


