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Se konala před sedmičfennou komísí jmenovanou
obhajoba
děkanem fakulty
a 1 oponentem (druhý Prof.RNDr.
Jan Černý' Ph.D.
z přF UK v Pxaze se omluvi1
z vážných pracovních
důvodů a vy_
pracoval
veImi podrobný kladný posudek s mnoha dotazy,
který
byl
pří obhajobě přečten).
Předseda
komise zahájíl
obhajobu v 9.40 h
přítomné s uchazečem a tématel DDP (podIe odborn.ého
a seznámil
a seznamu publikací).
životopisu
přednes1
Autor dizertace
v cca 25_minutovém vystoupení
hlavní
charakteristiky
tématu, metodoIo9íí,
strategii
a taktiku
řešení prob1ému a získané experimentální
výsledky.
Ty byIy shrnuty
především ve 2 pub1ikacích
Ze známých zahraničních
časopísů (p'ů_
měrný IF 4) , kde 1 sdělení
bylo prvoautorské.
Doktorand
tu potvrdi1 Svou schopnost
stručně a výstižně
referovat
o své práci
a
zasadit
své výsledky
do současňého rámce zvo1ené problématíky.
pósudky oponentů (za nepřítomnéňo Prof.
Následova1y
Čeinéposudek čIenka komise Dr. Kočová), které podrobně
ho přečetIa
hodnotily
práce,
všechny aspekty
byly konkrétní a svými 16 (!)
připomínkami
otázkamí
a mnoha formáIními
vytvořiIy
vhodný zák1ad
pro následující
rozpravu
a diskusi.
obhajující
se s tak rozsáhlou
diskusí
vypořádal
se ctí a zbyly mu i síly ke komenťování : o:tázek ad hoc z Íad členů komíse. Diskuse
tak představovala
pro doktoranda
nejúspěšnější
část obhajoby.
V neveřejné
částí obhajoby byl zhodnocen průběh jednání,
k
němuž se vyjádříIi
všíchni
č].enové komíse. Konstatovalí,
že ucha_
zeč prokázal
znafostí
potřebné k vědecké práci
a zkušenosti
a po_
i.vrdil-,
rÚ,zpc.av7;e *lu něčíní žádné porLíĚ.=- V scll:'J'adu s
že vědecká
tímto hodnocením byly i výsledky
tajného hlasování
s jednomys}ným
'
'
p
r
o
s
p
ě
I
'
'
závěrem
i doporučením pro uděIení títuIu
Ph.D.
Veřejným vyhlášením výsledku
hlasování
bylaobhajoba
ukončena v 11.15 h.

pror . RNorÍ-Stanis Lav/ zaďažíl
předseda komj-se

, Drsc

