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Průběh obhajoby:  Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že všechny právní 

náležitosti jsou splněny a předal slovo uchazeči. Ten poté přednesl obsáhlý a podrobný referát o 

motivaci i výsledcích své práce (cca 30 min). Referát byl následován četbou posudků a položením 

otázek od školitele a oponentů. V obecné rozpravě prof. Janiš položil otázka jaká je motivace 

tohoto studia? Odpověď: Mimo jiné modelování  analyticky řešitelných molekulárních potenciálů 

ve dvou dimenzích. Další dotazy položili ing. Jiří Hošek, Dr. Slanina, doc. Čížek  a prof. Šťovíček. 

Uchazeč odpověděl všechny otázky ke spokojenosti oponentů a stejný byl závěr i následující 

všeobecné diskuse. Závěrečné hlasování proběhlo tajně a bez problémů. Uchazeči byl udělen titul 

Ph.D. 
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Počet členů s právem hlasovacím: 7 

Počet přítomných členů:  7 

Odevzdáno hlasů kladných:  7 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
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Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 

 

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 písemným materiálům o obhajobě disertační práce. Současně zašlete formulář 

v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) e-mailem příslušné referentce na studijní oddělení, 

která zajistí jeho zveřejnění prostřednictvím SIS. 

  


