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Datum obhajoby: 29.9.2011
Průběh obhajoby: Po formálním úvodu předsedy se k práci vyjádřil školitel doc. M. Zelený.
Následoval referát uchazeče, ve kterém shrnul výsledky své práce. Poté se k práci vyjádřili oponent
doc. J. Tišer a předseda komise přečetl podstatnou část posudku nepřítomného oponenta doc. P.
Holického. Oba oponenti se shodli na tom, že po obsahové stránce jsou výsledky práce na vysoké
úrovni, zvláště cenný výsledek poslední kapitoly, jehož důkaz je skutečně obtížný. Oba oponenti se
však značně kriticky vyjádřili k formálnímu zpracování této poslední kapitoly. Shodli se na tom, že
důkaz se velmi špatně ověřuje, což je způsobeno nejen řadou překlepů a několika menšími
chybami, ale také tím, že řada míst v důkazu je příliš stručná a neúplně sepsaná. Deset konkrétních
dotazů oponentů uchazeč uspokojivě písemně zodpověděl ještě před obhajobou, takže oba oponenti
uvedli, že nemají pochybnosti o správnosti nejcennějšího výsledku práce z poslední kapitoly.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Následující všeobecná rozprava byla dosti dlouhá, vystoupila v ní řada členů komise.
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