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Datum obhajoby: 25. června 2014 
 
Průběh obhajoby: Doktorand seznámil přítomné s obsahem své disertační práce. Byly přečteny posudky 
oponentů, jež obsahovaly doporučující stanoviska. Rozproudila se živá diskuse, v jejímž průběhu školitel 
a doktorand odpovídali na dotazy členů komise a žádosti o vysvětlení nejasných míst v prezentaci práce. 
 
Počet publikací: 4 (článek ve sborníku WDS, 2 recensované články v časopisech, kapitola v monografii) 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím:  11 
Počet přítomných členů:  8 
Odevzdáno hlasů kladných:  6 
Odevzdáno hlasů neplatných: 1 
Odevzdáno hlasů záporných:  1 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
 
 
Předseda nebo místopředseda komise:    doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 
 
Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh 
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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