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1 - Doc. Drulák přednesl hodnocení průběhu celého studia Mgr. Haláse a označil ho za velmi uspokojující. Téma disertace je velmi
zajímavé a v českém a slovenském prostředí přínosné.

2 - Mgr. Halás představil základní strukturu práce, užívané zdroje a výzkumné cíle.
3 - Doc. Plechanovová zhodnotila práci jako významný krok k uplatnění formálních metod v českém prostředí. Vyjádřila se ke

způsobu prezentace práce v kontextu oboru mezinárodních vztahů, kterou označila jako poněkud nedotaženou., v kontextu
odborné debaty je pozice autora vyjádřena pouze implicitně.

4 - Prof Křivan představil svůj oponentský posudek. Hodnotil práci především z hlediska uplatněné metody teorie her, kterou sám
aplikuje v oblasti přírodních věd. Konstatoval některé rozdíly oproti aplikaci v oblasti věd sociálních. Práci označil za zajímavou
a přínosnou, zejména v českém a slovenském kontextu.

5 - Mgr. Halás reagoval na posudky. Argumentoval, že v projektu musel, vzhledem k šíři debaty, omezit rozsah literatury, ke které
se hodlal vztahovat. Osvětlil svůj vztah k Axelrodovu výzkumu, věnoval se pozici formálních metod v kontextu oboru
mezinárodních vztahů.

6 - V obecné debatě se probíral přínos formálních metod. Mgr. Halás hovořilo argumentační čistotě formálních metod, která
umožňuje odstraňovat vágnost formulací, například konstruktivistických.

Výsledek obhajoby: všichni členové komise se vyjádřili pro udělení hodnosti Ph.D.
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