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Pracoviště práce: Fyzikální ústav UK (102. • 32-FUUK)
Jazyk práce: angličtina
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Oponent(i): RNDr. Mgr. Martin Michl, Ph.D.

prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.

Datum obhajoby: 15.12.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Přesdseda komise přivítal členy komise, školitele a hosty a
konstatoval,že RNDr. Antonín Fejfar, CSc. se z jednání komise
omluvil a představil uchazeče a oznámil téma dizertace, program
doktorského studia a konstatoval, že jsou prokazatelně splněny
všechny podmínky pro konání obhajoby a konstatoval, že k
vystavené práci nedošly žádné připomínky. Poté předseda přítomné
seznámil s životopisem uchazeče a s přehledem jeho vědeckých
prací, dal kolovat dizertaci a seznam publikací. Poté se školitel
vyjádřil k uchazeči a jeho dizertaci. Uchazeč ve své prezentaci
seznámil komisi s hlavními výsledky své dizertační práce.Předseda
vyzval oba přítomné oponenty, aby komisi seznámili se svými
posudky, které byly pozitivní.Uchazeč zodpověděl dotazy oponentů
k jejich plné spokojenosti.V následné bohaté diskusi uchazeč
reagoval na otázky členů komise. Předseda zhodnotil průběh
obhajoby jako velmi zdařilý a přesvědčivý. Komise na svém
neveřejném jednání s rozhodla pro aklamační hlasování s
jednoznačným výsledkem 6 hlasů pro. Na závěr předseda seznámil
přítomné s výsledkem hlasování a konstatoval, že komise uděluje
uchazeči hodnost Ph.D. a kandidátovi poblahopřál.

1 107416 - Mgr. Jakub Klener



Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. ............................

Členové komise: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. ............................

 RNDr. Mgr. Martin Michl, Ph.D. ............................

 RNDr. Jiří Pfleger, CSc. ............................

 doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. ............................

 prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 107416 - Mgr. Jakub Klener

http://www.tcpdf.org

