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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: 

 
V úvodu byla představena komise a uchazeč, popsána jeho práce a aktivity v oboru. prof. Loebla kladně 

komentoval práci Mgr. Zamory.  Uchazeč  vzápětí přehledně a jasně prezentoval svou práci. Doc. Fiala ve svém 

posudku kladně ocenil práci uchazeče. Prof. Nešetřil přečetl připomínky nepřítomného oponenta J.-S. Sereniho.  

Mgr. Zamora odpověděl na otázky oponentů. V rozsáhlé diskusi uchazeč vysvětlil různé aspekty a perspektivy své 

práce. V diskusi někteří členové komise vznesli námitky k neúplnému seznamu citací, kdy uchazeč nedostatečně 

dokumentoval svoji předchozí činnost se spoluautory (je zmíněna pouze v autoreferátu). Tuto záležitost však 

uchazeč v diskusi vysvětlil. Zazněly další otázky přítomných, které Mgr. Zamora zodpověděl.  
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Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím: 9 

Počet přítomných členů:  7 

Odevzdáno hlasů kladných:  6 

Odevzdáno hlasů neplatných:  0 

Odevzdáno hlasů záporných:  1 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl       neprospěl/a    
 

 

Předseda nebo místopředseda komise: 

 
 


