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Datum obhajoby: 8. září 2015
Průběh obhajoby: Předseda komise konstatoval, že podmínky pro konání obhajoby jsou splněné a že k
práci nepřišly žádné připomínky. Po představení kandidáta a vyjádření školitele
prezentoval uchazeč obsah své dizertace. Předseda komise poté shrnul obsah obou
posudků oponentů a konstatoval, že žádné další připomínky k práci nedošly. Uchazeč
v reakci na posudky vysvětlil okolnosti, které vedly k nezávislému důkazu již
známého výsledku. Jedním z faktorů této situace byla odlišnost terminologie.
Několik členů komise připomnělo, že se jedná jen o nepodstatný fragment celé
práce. Jinak byly posudky veskrze kladné a nevyžadovaly další reakci. V obecné
rozpravě uchazeč odpověděl na otázky členů komise Šámala, Kaisera, Kratochvíla a
Holuba.
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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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