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Průběh obhajoby: Po prezentaci práce kandidát uspokojivě odpověděl na technické připomínky
oponentů. Co se týká obecných připomínek, Prof. Pudlák zdůraznil nutnost přístupnější prezentace práce
kandidáta pro jeho budoucí slibně se rozvíjející vědeckou dráhu. Dr. Thapen s kandidátem a prof.
Pudlákem diskutoval obecné otázky o použitelnosti a důsledcích logických výsledků o slabých teoriích.
V další bohaté diskusi vystoupili prof. Trlifaj a prof. Sgall s dotazy o novosti a širší aplikovatelnosti
metod a výsledků práce.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

