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podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 
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Členové komise: doc. RNDr. Z. Bochníček, Dr. (nepřítomen); doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (přítomen); doc. RNDr. 

J. Dolejší, CSc. (přítomen); prof. RNDr. J. Fischer, DrSc. (přítomen); PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (přítomen); RNDr. Vojtěch 
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Průběh obhajoby: Po úvodních formalitách, představení uchazeče a vyjádření školitele, seznámil doktorand komisi 

s hlavními myšlenkami a výsledky své práce. Oponent doc. Hubeňák  přečetl hlavní část svého posudku a konstatoval, že 

doktorand vypracoval kvalitní disertační práci a doporučil ji k obhajobě. Druhý oponent doc. Tesař také pozitivně ocenil 

předloženou práci a doporučil ji k obhajobě. Doktorand uspokojivě reagoval na připomínky uvedené v posudcích. Následovala 

otevřená diskuse, ve které vystoupila většina členů komise. Doktorand se vyjádřil k diskusním poznámkám. Kladně bylo 

hodnoceno, že předložená práce má velký přínos pro ovlivnění přístupu k výuce fyziky, která podporuje a rozvíjí její 

experimentální složku.  
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