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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. 
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Průběh obhajoby: Obhajoba proběhla podle standardní procedury. Komise byla usnášeníschopná, jeden 
člen nepřítomen (A. Pultr). Po prezentaci práce, posudků a odpovědi oponentům proběhla bohatá diskuse. 
Témata dotazů a vystupující (kromě kandidáta) byli: Způsob a stručnost prezentace důkazů (Krajíček, 
Sgall); rozdíly mezi původním nepublikovaným Ajtaiovým důkazem a novým důkazem v disertaci 
(Balcar, Thapen, Krajíček); technické předpoklady obou konstrukcí, jejich síla a potřebnost (Thapen, 
Holub, Krajíček), plány na další akademickou práci (Sgall, Balcar). 
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