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PrŮběh obhajoby: Na úvod předseda komise přivítal přítomnó členy komise a hosty. Konstatoval,
Že je přítomno vŠech 7 jmenovaných členů komise a tím je usnášeníschopná. Dále konstatova|,že
kandidát úspěŠně abso}yoval požadované zkoušky v průběhu PhD studia, byly dodrženy všechny
zákonné lhŮty odevzdání práce a doručeny oponentské posudky, a nebyly vzneseny žádné námitky
k přistoupení k obhajobě. Přečetl základní fakta z životopisu kandidáta a představil jeho
Publikované práce. Vedoucí práce Dr. Korčáková pak přečetla podstatné části svého posudku. Poté
kandidát přednesl přednášku na téma ffzika Be hvězd. Následně předseda komise přečetl
Podstatné Části z obou posudků, a dvou dodatečných vyjádření konzultantů'(dr. Rivinius a prof.
Carciofi) a vyzva| kandidáta, aby reagoval na jejich dotary a podněty. Komise poté vyjádřila
souhlas s tím, Že všechny byly zodpovězeny uspokojivě. Poté následovala všeobecn á rozprava, v níž
s dotazy postupně vystoupili všichni členové komise. Jejich dotazy byly zodpovězeny uspokojivě.
Nakonec byl kandidát a hosté lryzváni, aby ponechali komisi k hlasování. Ta určila dva skrutátory
(prof. Karas a doc. Wolf). V tajném hlasování odevzdali všichni členové komise kladný hlas.

Poky,n1., pro předsedv ncbo nlíSopředsedy konlisi:

PodcPiŠte a přiloŽte k zápisu o státni závčrečtté zktlušce. Současně v|ožtc f'ornrulář v elcktronickó podobč (bez vlastnclrtčnilro podpisu) do SIS,



PoČet publikací: 4 (2x hlavní autor) * 4 konferenční příspěvky ve stlornících

Výsledek hlasování:
Počet členů s právem hlasovacím: 7
Počet přítomných členů: 7
Odevzdáno hlasů kladný cb: 7
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0

/
Výsledek obhajoby: ýprospěl/a E neprospěl/a

Předseda nebo místopředseda komise: prof.RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
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Pok"vny, pro přeclsed1-, nebo rnisopředsedy, komisí:

Potlcpršte a přiložte k zápisu o státní závčrečlré zkctušce. SoLlčasně vložte lornlLrlář v clektronické podobč (bcz vlastnortčního podpisu) dtl SIS


