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                             Doc. Mgr. Libor Barto, PhD, přítomen 
                             Doc. Mgr. Štěpán Holub, PhD, přítomen 
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Průběh obhajoby: Po splnění formálních náležitostí obhajoby uchazeč přednesl 
dvacetiminutovou presentaci hlavních výsledků své práce a zařadil je do 
kontextu hlavních výsledků v oblasti aplikací algebraicko-topologických 
metod v kombinatorice. Po přečtení posudků oponentů uchazeč 
kompetentně reagoval na jejich připomínky. V další diskusi se L. Barto 
dotázal na další možné pokračování ve výzkumu disertace. Uchazeč 
nastínil několik možných směrů a výsledků, ke kterým by bylo možné 
směřovat. J. Tůma se dotázal na souvislosti mezi metodami použitými v 
práci a metodou Lovászova důkazu Kneserovy domněnky. Uchazeč v 
odpovědi zdůraznil rozdíly mezi jeho metodami a metodou důkazu 
Kneserovy domněnky. V následující uzavřené diskusi ostatní členové 
komise konstatovali jak vysokou úroveň presentace tak i výsledků 
dosažených v disertaci. 
   V následném tajném hlasování se komise vyslovila šesti kladnými hlasy  
pro udělení titulu PhD Pavlovi Patákovi. 
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Počet publikací: 3 v časopisech s IF,  
                             3 v recenzovaných sbornících mezinárodních konferencí 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 6 
Počet přítomných členů: 6 
Odevzdáno hlasů kladných: 6 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:   prospěl  
 

 
Předseda nebo místopředseda komise:    Doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc 
 


