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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal přítomné a konstatoval splnění všech formálních
náležitostí pro zahájení obhajoby. Představil Mgr. M. Melcera, seznámil přítomné s jeho
životopisem a přehledem jeho prací. Školitelka se vyjádřila k průběhu jeho doktorského studia
a k předložené disertační práci. Potom Mgr. M. Melcer referoval o své disertační práci a jejím
přínosu. Oba oponenti pak přednesli své posudky. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné
podstatné připomínky, reagoval M. Melcer na oba posudky jen krátce. Ve všeobecné diskusi se
hovořilo zejména o finanční gramotnosti, která je ovšem podmíněna gramotností matematickou.
Diskutující ocenili kvality obhajované práce. V neveřejném zasedání se diskutovalo jen krátce,
v tajném hlasování získal kandidát všechny kladné hlasy.
Počet publikací: 10
Výsledek hlasování:
Počet členů s právem hlasovacím: 11
Počet přítomných členů: 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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