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Průběh obhajoby:
1/ Předseda komise doc. J. Vanžura konstatoval úplnost komise, stručně představil uchazeče M. Sikoru a 
konstatoval splnění všech podmínek k řádnému zahájení obhajoby.
2/ Školitel uchazeče, Prof. V. Souček, přečetl vlastní posudek školitele.  Zdůraznil, že výsledky M. Sikory 
podstatně zjednodušují a zároveň rozšiřují výsledky Frenkela a Libina o integrální geometrii v 
quaternionové harmonické analýze. Zároveň konstatoval, že dosažené výsledky lze dále v mnoha směrech 
netriviálně rozšířit. 
3/ Uchazeč přednesl referát na téma “Integrální geometrie  řešení Dirakova operátoru s hraničními 
podmínkami na hyperboloidu. ”
4/Doc. J. Vanžura přečetl svůj oponentský posudek, výsledky doktorské práce ohodnotil kladně a 
doporučil ji k obhajobě. Dr.  S. Krýsl následně přečetl svůj oponentský posudek, kdy přes několik 
drobných technických nepřesností  ocenil původnost výsledků v disertační práci.
5/ Uchazeč uspokojivě odpověděl na všechny připomínky oponentů i ostatních členů komise v následné 
diskusi.
6/ Při tajném hlasování odevzdalo své hlasy všech 5 členů komise. Všech 5 hlasů bylo platných s 
výsledkem 5 hlasů ve prospěch obhajoby, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti.
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