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ZÁPIS Z oBrg.AJoBY DoKToRSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Jaroslava REJNKA

Komise se sešla v potřebném počtu členů, chyběli Prof. Karpenko, Dr. Sikora a Proť.
Samec, všichni z důvodu pobytu v zahraniči. Přítomni byli dva oponenti, Doc. J. Šponer
se omluvil z důvodu pracovních povinností.
Zasedání zahájil předseda Komise, Prof. J. Vohlídal, představením kandidáta a
seznámením komise s průběhem jeho studia a jeho publikačními ýsledky.
Kandidát, Mgr. J. Rejnek, seznámil přítomné s cíli, způsobem řešení a ýsledky své
disertační práce.
Školitel, Prof. Hobza, seznámil přítomné s hodnocením práce kandidáta na jeho
disertačním projektu. Konstatoval, Že Mgr. J. Rejnek pracoval na své disertaci samostatně.
systematicky, s patřičnou invencí a S velkým zaýetím, že při řešení této nové
problematiky prokázal široké teoretické znalosti i značné praktické dovednosti. Ziska|
cenné originální výsledky, které již z větší části publikoval V renomovaných
mezinárodních vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Další sdělení
qlpl1iwající z jeho výsledků jsou připravována do tisku.
oponenti přednesli své posudky na disertační práci kandidáta, posudek nepřítomného
Doc' Šponera přečetl předseda Komise. Všichni tři oponenti kladně hodnotili výsledky
práce kandidáta a konstatovali, že disertace představuje významný přínos k vědeckému
poznán| Všichni doporučili disertační práci Mgr. J. Rejnka k přijetí za podklad k udělení
titulu Ph.D.
Y navazýící diskusi kandidát vyčerpávajícím způsobem zodpověděl všechny ďotazy
oponentů a přesvědčivě prokáza|, že řešené problematice důkladně rozumí a d,okáže
kriticky, věcně a srozumitelně hodnotit výsledky své vědecké práce.
Na uzavřenémzasedání Komise a oponentů bylo konstatováno, Že disertačnípráceMgr. J.
Rejnka je kvalitní, že kandidát jednoznačně prokázal hlubokou znalost řešené
problematiky a že je neobyčejně nadaným mladým vědcem. Kandidátu proto bylo
vysloveno absolutorium.

8. Y navazýicím tajném hlasování se všichni hlasující q'slovili pro udělení titulu Ph.D'
panu Mgr. J. Rejnkovi.

9. Výsledek hlasování byl bezprostředně oznámenkandidátovi, Mgr. J. Rejnkovi.

Y Praze,22. záÍi2006 Píof. RNDr. Jiří Vohlídal
předseda Komise
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