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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal přítomné, představil uchazeče a téma jeho disertace a 
konstatoval, že jsou splněny všechny podmínky pro konání obhajoby. Oznámil, že k práci nedošly žádné 
připomínky, a seznámil přítomné s životopisem uchazeče a přehledem jeho vědeckých prací. Poté školitel
pohovořil o uchazeči a jeho disertaci a uchazeč během 25 minut vyložil hlavní obsah disertace. Následně 
oponent doc. Fürst přednesl podstatnou část svého posudku a uchazeč zodpověděl všechny jeho dotazy. 
Posudek oponenta prof. Richtera, který nebyl přítomen, přečetl předseda komise a uchazeč se vyjádřil k 
uvedeným připomínkám. Následovala všeobecná rozprava, v níž byly uchazeči položeny otázky týkající 
se časové diskretizace, volby časového kroku, způsobů penalizace, symetrie úlohy, výpočtu deformací 
triangulace pomocí elastického modelu a volby okrajových podmínek pro rychlost. Všechny otázky 
uchazeč zodpověděl. Následovala neveřejná porada členů komise a tajné hlasování. Následně předseda 
komise vyhlásil veřejně výsledky hlasování a poblahopřál uchazeči k udělení hodnosti Ph.D.

Počet publikací: 25

Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 6
Počet přítomných členů: 6
Odevzdáno hlasů kladných: 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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