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Školitel: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (MFF UK)
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (MFF UK)

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (FP TU Liberec)
Předseda komise: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (MFF UK) přítomen
Místopředseda: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. (MFF UK) nepřítomna
Členové komise: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.  (MFF UK) nepřítomen

doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (MFF UK) přítomen
prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (MFF UK) přítomna
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc. (ÚTIA AV ČR) přítomna
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (MFF UK) přítomen
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (FP TU Liberec) přítomen

Datum obhajoby: 21.12.2015

Průběh obhajoby: Školitelka přečetla svůj posudek. Uchazeč seznámil komisi s hlavními výsledky 
své disertační práce. Oba oponenti přečetli své posudky, konstatovali v nich vysokou teoretickou 
úroveň práce a malý počet překlepů. Uchazeč vhodně zodpověděl dotazy a připomínky oponentů. 
Po veřejné diskuzi se komise poradila a v tajném hlasování se jednomyslně shodla na udělení titulu 
Ph.D. uchazeči. Komise vyzdvihla teoretický přínos práce. 

Počet publikací: 5

Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 8
Počet přítomných členů: 6
Odevzdáno hlasů kladných: 6
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0

Výsledek obhajoby:   ý prospěl       neprospěl

Předseda nebo místopředseda komise:
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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