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Průběh obhajoby:  Po úvodním slově předsedy se k práci vyjádřil školitel prof. J. Lukeš. 

Následoval referát uchazeče, ve kterém shrnul výsledky své práce. Poté se k práci vyjádřil oponent 

doc. O.Kalenda a předseda komise přečetl část posudku nepřítomného oponenta dr. R.J. Smithe.  

 Předseda komise také informoval o tom, že dr. Smith ve svém posudku upozornil na chybu 

v jednom (již publikovaném článku). Uchazeč však vypracoval opravu chybného místa a dr. Smith 

byl s opravou spokojen. Vzhledem k této skutečnosti byly oba posudky oponentů jednoznačně 

doporučující. Uchazeč také odpověděl na některé připomínky doc. Kalenda, který byl s odpovědí 

spokojen.  
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