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Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
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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: 

 
Prof. Nešetřil přivítal přítomné a zkontroloval, že všechny náležitosti k zajištění obhajoby jsou splněny. Po 

vyjádření školitele přednesl Mgr. Krčál prezentaci hlavních výsledků své disertační práce.   Po  prezentaci, 

přednesené s přehledem a srozumitelně, seznámili oponenti  přítomné  s  obsahem  svých  posudků.  Po reakci  

Mgr. Krčála  na  připomínky  profesorky  Ibáñez , byla otevřena  diskuze  k  práci.  Na  dotazy doc. Valtra,  

profesora Kratochvíla, prof. Loebla, prof. Nešetřila reagoval uchazeč přesvědčivě. Poté uzavřel prof. Nešetřil 

veřejnou část obhajoby.  
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Výsledek hlasování:    

 

Počet členů s právem hlasovacím:  6 

Počet přítomných členů:   6 

Odevzdáno hlasů kladných:   6 

Odevzdáno hlasů neplatných:  0 

Odevzdáno hlasů záporných:   0 

 

 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
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