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V Praze

(v 10.30 h)

se kona1a před pětič1ennou
obhajoba
komisí jmenovanou děkajednoho z oponentů
(jako 6-č1ennou) a za přítomností
nem fakulty
(prof . RNDr. P. Hozák z Úuc Av čR byI z vážných důvodů om]-uven a
jeho písemný posudek přečet1 při
obhajobě předseda
komíse) a něko1ika
hostů (viz prezenční 1istinu
hostů).
Předseda komise Sepřítomné s uchazečem (pod1e životopisu
známil
a seznamu publika_
práce.
cí ) a s tématem jeho disertační
Autor práce přednesI
v cca 30-minutovém vystoupení
hIavní
charakteristiky
zpracovávané problematiky,
strateqii
a taktíku
řešení prob1émů a získané experímentá1ní
výs1edky a jejich
vlastpřístupech,
ní hodnocení.
které v práci
zmíni1 se o metodických
používaI a SVou přednášku vhodně dop1ni1 názornou a přehlednou
dokumentací,
kde již částečně odpovída1 na dotazy oponentů.
potom školitelka
v krátkém projevu
zhodnotiBezprostředně
Ia studium doktoranda
a jeho experimentáIní
činnost.
Pak zazněLy
jejích
oba posudky,
stanovené cíle práce a postupy
které hodnotíly
naplnění,
tak úroveň dosažených výsledků a jejich
dostatečné ověření.
Požadavek jednoho oponenta na formátní
doplnění
disertace
o podíI disertanta
na pub1ikacích
komise odmítla s tím, ž" je to
dostatečně
osvětleno
v textu před1ožené DDP' což potvrzova1
í
posudek.
druhý přednesený
dostatečně
Doktorand
důkladně odpovídal na dotazy oponentů(celkem
15! )' které byly částečně rozebírány i v následné diskusi.
Autor práce pří tom prokázal- výborné Zna_
1ostí starší
í současné vědecké líteratury
z dané ob1asti.
V neveřejné
zasedání komise byla všemí přítomnými
části
jako
práce,
č1eny zhodnocena jak předložená
tak průběh obhajoby
zce1a spIňu1ící
všechny požadavky kladené na doktorské práce a
při
pIným počtem 5 k1adných
tajném hlasování
to by1o potvrzeno
hlasů (víz zápís o hlasování).
Po veřejném vyhlášení
výsledku
hIapředání
sování oznámi1 předseda
komise
všech materiá1ů
k da1ší_
''Doktor''
mu zpracování
S návrhem na udělení
akademického títulu
(Ph.D. ). obhajoba skončila
ve 12.15 h.
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