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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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Průběh obhajoby:  
Obhajoba proběhla v angličtině. Předsedající prof. Jaroslav Nešetřil představil uchazeče a konstatoval, že 
byly splněny všechny podmínky vyžadované k obhajobě. Pak požádal školitele o přečtení posudku, k 
němuž nebyly žádné připomínky. Následovala prezentace uchazeče se souhrnem jeho výsledků. Oponenti 
prof. Picado a Doc. Cintula přečetli své posudky. Uchazeč se vyjádřil k posudkům a uspokojivě 
odpověděl na veškeré připomínky oponentů. Následovala krátká veřejná diskuse. T. Jakl zodpověděl 
dotazy  prof. Picada, doc. Cintuly, S. Vickerse a T. Mikuly. 
Po tajném hlasování komise schválila udělení titulu Ph.D. 
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Počet publikací: 
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