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Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil předseda komise prof. Franc. Uvítal členy komise a
oponenty. Oponent ing. Oswald byl obhajobě přítomen, oponent Dr.
Žídek byl k jednání připojen prostřednictvím aplikace zoom.
Předseda komise dále uvítal uchazeče a představil jej komisi. Z
důvodu nepřítomnosti vedoucího práce prof. Malého dále prof. Franc
seznámil komisi s jeho vyjádřením k uchazeči a předložené
dizertační práci. Mgr. Popelář dále přednesl shrnutí výsledků své
dizertační práce. Po skončení prezentace přednesli své posudky oba
oponenti. Uchazeč dále odpověděl na jejich otázky obsažené v
oponentských posudcích. Oba oponenti vyjádřili s odpověd´mi
spokojenost. Předseda komise pak otevřel všeobecnou rozpravu. V ní
vystoupil prof. Čtyroký s dotazem na způsob přípravy vzorků pro
měření a dále prof. Grill s dotazem týkajícím se vlastnímu přínosu
uchazeče k vypracováni teoretického modelu. Po skončení všeobecné
rozpravy předseda komise ukončil veřejnou část obhajoby. V
neveřejné části členové komise konstatovali, že přes určité formální
nedostatky práce splňuje podmínky pro dizertační práci a ocenili
kvalitu odpovědí uchazeče na vznesené dotazy oponentů a členů
komise. Předseda komise se dále dotázal členů komise, zda si někdo
přeje hlasovat o výsledku tajně. Vhledem k tomu, že tomu tak
nebylo, konalo se hlasování aklamací. Bylo přítomno všech 5 členů
komise. Výsledek hlasování byl 5 pro, proti 0, zdrželo se 0. Předseda
komise poté pozval uchazeče zpět do jednací místnosti, oznámil mu
výsledek hlasování a jednání ukončil.
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