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Datum obhajoby: 16.3.2012

Průběh obhajoby:
Krátce po 11. hodině předseda komise uvítal přítomné, představil uchazeče a stručně seznámil 
komisi s průběhem jeho studia a dosavadními publikacemi. Školitel poté krátce popsal disertační 
práci a výsledky v ní získané. Následovalo 30-minutové vystoupení doktoranda, poté byly 
předneseny posudky oponentů a doktorand na ně odpověděl. Po potvrzení oponentů, že jsou 
s odpověďmi spokojeni, pokračovala obhajoba všeobecnou diskusí, do níž se s dotazy zapojili doc. 
Krtouš, prof. Křížek, prof. Exner, prof. Bičák a prof. Hlavatý. Doktorand na dotazy odpověděl, 
některé detaily doplnil školitel. Kromě dotazů v diskusi padly také návrhy na další možná rozvinutí 
výsledků práce a úvahy o jejich fyzikálním významu. Po skončení diskuse opustil doktorand 
místnost, komise po poradě tajně hlasovala a skrutátoři zjistili výsledek uvedený níže. Předseda 
komise poté pozval uchazeče zpět do místnosti a vyhlásil kladný výsledek obhajoby.

Počet publikací: 3

Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 8
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Počet přítomných členů: 6
Odevzdáno hlasů kladných: 6
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a   

Předseda nebo místopředseda komise:

Oldřich Semerák
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