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Průběh obhajoby: Mgr. Čížek prezentoval přeloženou práci. Školitel popsal průběh studia. Uvedl, že v druhé části bylo
poznamenáno tím, že student se věnoval výzkumu pouze částí svého úvazku. Ocenil však závěrečnou fázi, kdy student
intenzivně dopracoval práci a dokončil článek k publikaci. Oponenti ocenili vědecký přínos práce, zejména příspěvek
k analytickým metodám perturbačního rozvoje a nalezení Greenových funkcí. Jako negativum práce uvedli jak školitel, tak
oponenti špatnou práci s literaturou. Celkově však byla práce hodnocena positivně.
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