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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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Průběh obhajoby: 
 
Prof. J.Nešetřil představil přítomným komisi a RNDr. M.Tancera.  Poté přečetl školitel, Prof. J.Matoušek 
své hodnocení  a doporučil přijmout  práci M.Tancera. Uchazeč předvedl  prezentaci své disertační práce. 
Byly přečteny posudky oponentů,  kteří rovněž doporučili práci přijmout.  M.Tancer souhlasil s posudky. 
Během diskuze položili otázky  J.Nešetřil a Roy Meshulam.  M.Tancer je úspěšně odpověděl a J.Nešetřil 
ukončil diskuzi.  
Komise jednala v uzavřeném zasedání.  Předseda  prof. J.Nešetřil poté oznámil, že komise přijala jedno- 
myslně disertační práci RNDr. M.Tancera. 
 
Počet publikací: 12 
 
Výsledek hlasování:  
 
Počet členů s právem hlasovacím: 12 
Počet přítomných členů:  11 
Odevzdáno hlasů kladných:  11 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl      � neprospěl/a    
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: M.Tesař 


