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Průběh obhajoby: Obhajoba postupovala podle předepsané procedury. Po vyjádření školitele a 
prezentaci uchazečky následovalo vystoupení oponentů. Uchazečka byla na námitky vyjádřené 
v oponentských posudcích dobře připravena a nabídla prezentaci, ve které na hlavní faktické námitky 
odpověděla. Konkrétně vyložila, že detailní důkaz tvrzení pro slova s nejvýše devíti výskyty pímene b je 
v rozšířené verzi původního výsledku, která odpovídá její publikaci v časopise CMUC. Ukázalo se, že 
tato verze není přístupná na webových stránkách školitele, byť z určitých indicií se tak zdálo. Tímto bylo 
toto nedorozumění vysvětleno. Dále předvedla, jakým způsobem by případně v budoucnu bylo možno 
dokázat chybějící případy s nejvýše třemi písmeny. Jednalo by se v každém případě o velmi pracný 
proces s nejistými výsledky. Konečně upřesnila, že meze na délku řetězce následníků zdaleka neaspiruje 
na optimálnost, podstatná je samotná existence horní meze. Oba oponenti vyslovili spokojenost s tím, jak 
byly jejich faktické námitky zodpovězeny. Nicméně jak určité negativum zůstalo konstatování, že práce 
má určité formální nedostatky (některé výsledky nejsou v předložené práci dokázány v úplnosti, ale je 
třeba důkazy – a v některých případech i definice – dohledat v rozšířených verzích článků uchazečky). 
Bylo rovněž konstatováno, že chyby tohoto typu by mohl odstranit institut předběžné revize disertačních 
prací. Zcela zřejmý byl i konsensus, že uvedené formální nedostatky nejsou tak závažné, aby bránily 
úspěšné obhajobě. Ve shodě se standardním postupem pak práce dospěla k tajnému hlasování, které 
dopadlo, jak patrno výše, jednomyslně kladně, což bylo i uchazečce sděleno. 
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Počet publikací:5 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 7 
Počet přítomných členů: 7 
Odevzdáno hlasů kladných: 7 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:   � prospěla      � neprospěl/a    
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: Aleš Drápal 
 


