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Průběh obhajoby: V úvodu zasedání konstatoval předseda komise Doc. Chmelík, že byly splněny
veškeré zákonné podmínky pro provedení obhajoby předložené doktorské disertační práce a přečetl
životopis uchazeče RNDr. P. Křišťana. Následně školitelka Prof. H. Štěpánková seznámila přítomné se
svým posudkem, který je kladný, doporučující. Pak se již ujal slova disertant RNDr. Křišťan a seznámil
komisi i hosty s hlavními výsledky své práce. Přednáška byla pronesena s přehledem a bylo prezentováno
velké množství výsledků, z nichž mnohé byly již publikovány v několika článcích v uznávaných
zahraničních časopisech a na konferencích. Po vystoupení RNDr. Křišťana oba oponenti seznámili
přítomné se svými posudky. Oba posudky jsou kladné, doporučující a zdůrazňují velký rozsah a vysokou
kvalitu výsledků i zpracování celé doktorské práce. V následné rozpravě reagoval uchazeč nejprve na
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odborné dotazy obou oponentů k jejich plné spokojenosti. V následující všeobecné rozpravě byla poté
RNDr. Křišťanovi položena řada dalších odborných dotazů. Diskuse potvrdila důležitost a aktuálnost
tématiky disertace i rozsáhlé oborové znalosti uchazeče. Po ukončení rozpravy uzavřel předseda komise
Doc. Chmelík veřejnou část řízení.
V neveřejné části zasedání vyjádřili dva členové komise přání, aby bylo o výsledku obhajoby hlasováno
tajně. Následně bylo provedeno tajné hlasování o výsledku obhajoby (role skrutátorů se ujali Doc.
Javorský a Doc. Kohout). Z celkového počtu 13 členů komise s právem hlasovacím bylo přítomno 11
členů a ti odevzdali 11 kladných hlasů, 0 hlasů záporných a 0 hlasů neplatných. Na základě tohoto
výsledku hlasování byl uchazeči RNDr. Křišťanovi udělen akademicko-vědecký titul doktor (Ph.D.).

Počet publikací: 8
Výsledek hlasování:
Počet členů s právem hlasovacím: 13
Počet přítomných členů: 11
Odevzdáno hlasů kladných: 11
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0
Výsledek obhajoby:  prospěl/a

 neprospěl/a
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