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Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 
 
Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh 
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně 
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 
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Název práce:     Billiard time machine 
Jazyk práce:       anglicky 
Jméno studenta:      Ing. Jindřich Dolanský 
Studijní program:    Fyzika 
Studijní obor: F-12 Obecné otázky fyziky 
Školitel:  doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. 
Oponenti:   Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. 
   RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. 
Členové komise: 
 předseda:   doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.  (přítomen) 
 místopředseda:  doc. RNDr. Jiří Podolský, DSc.  (přítomen) 
 členové: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.  (přítomen) 
 Prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.  (přítomen) 
  Prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc., FÚ AVČR  (přítomen) 
 RNDr. Jiří Rameš, CSc., FÚ AVČR  (přítomen) 
 doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., ASÚ AV ČR  (nepřítomen, omluven) 

Datum obhajoby:  11. 4. 2011 
Průběh obhajoby: 
Po kontrole, zda jsou předloženy všechny potřebné dokumenty a splněny všechny náležitosti pro 
obhajobu, seznámil předseda komise přítomné s uchazečem, jeho životopisem a seznamem prací. 
Hodnocení práce uchazeče podali jeho školitel doc. J. Langer a konzultant doc. P. Krtouš. Uchazeč poté 
prezentoval hlavní body své práce, oba oponenti přednesli své posudky a uchazeč na ně reagoval; 
oponenti byli s reakcí uchazeče spokojeni. Ve veřejné diskusi vystoupili s dotazy (bez titulů): L. Dvořák, 
J. Fischer, L. Skála a J. Dolejší; uchazeč na dotazy a připomínky odpověděl. Poté, za přítomnosti již jen 
členů komise a oponentů, proběhlo tajné hlasování; skrutátory byli (bez titulů): J. Dolejší a J. Rameš. 
Předseda komise poté veřejně vyhlásil výsledek obhajoby. 

Počet publikací: 3 

Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 7 
Počet přítomných členů:  6 
Odevzdáno hlasů kladných:  6 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl       neprospěl/a    

 
Předseda nebo místopředseda komise:      Leoš Dvořák 
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