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Průběh obhajoby:   
 
Prof. Pultr zahájil obhajobu předepsaným postupem, včetně představení RNDr. Ondřeje Suchého  
a přečtením jeho životopisu.  Poté o studiu a výzkumu  RNDr. Suchého  promluvil  jeho  školitel  
Prof.  Kratochvíl.  Následovala  prezentace   RNDr. Suchého,   který  v ní  promluvil  o hlavních  
výsledcích a postupech své disertace.  
Poté  práci zhodnotili  oba oponenti  a  položili  kandidátovi četné dotazy.  S jeho odpověďmi byli 
spokojeni. RNDr. Suchý rovněž zodpověděl dotazy  Prof. Pudláka v následné diskusi, stejně  jako  
dotazy Prof. Matouška, vznesené již v průběhu kandidátovy prezentace disertace.   
Poté došlo k uzavřenému jednání a tajnému hlasování komise pro obhajobu. 
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