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Průběh obhajoby: 

Po seznámení se základními daty, konstatování usnášeníschopnosti komise a představení uchazeče 

vyslechli přítomní členové komise a hosté asi 20 minutovou pěknou prezentaci disertační práce, která 

sestávala z pěti publikací uchazeče a krátkého sjednocujícího úvodu k nim. Poté vystoupil školitel a 

konstatoval, že Mgr. Soudský pracoval po celou dobu studia dobře a že disertační práce splňuje všechny 

předpoklady na tuto kladené. Vyslovil naději, že uchazeč zůstane v kontaktu jak s MFF (přestože bude 

pracovat mimo MFF, nicméně zůstává v akademickém prostředí), tak s vědou. Za nepřítomné oponenty 

přečetl části z jejich posudků předseda komise. Oba posudky shodně konstatovaly, že výsledky, kterých 

uchazeč dosáhl a ve své práci představil, s rezervou splňují požadavky kladené na disertační práci. Žádný 

z posudků neobsahoval otázku nebo připomínku, na které by uchazeč musel reagovat. V následné diskusi 

bylo zejména konstatováno, že jeden z článků, který byl uchazečem v seznamu publikací označen jako 

„submitted“, byl již přijat k publikaci, a že tedy uchazečův publikační záznam je nyní tento: 2 články 

vyšlé – oba se spoluautory, 2 přijaté k publikaci - u obou je Mgr. Soudský jediným autorem, jeden 

připravený k publikaci. V diskusi dále vystoupili (bez titulů) B. Opic (dotaz na upřesnění citace), S. Hencl 

(který svůj článek uchazeč považuje za nejvýznamnější), A. Gogatishvili, A. Nekvinda, L. Pick (odborné 

dotazy na detaily z práce, komentáře k publikacím). V uzavřené části obhajoby se členové komise 

jednomyslně shodli na tom, že Mgr. Soudskému má být udělen titul Ph.D. 
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