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Průběh obhajoby:
Krátce po 8:30 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, rovněž osvětlil nestandardně dlouhý průběh uchazečova studia a aktuální
potíže s publikací jeho výsledků. 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 prof.
Křížek, doc. Krtouš a doc. Balek. Doktorand na dotazy uspokojivě reagoval. 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.
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