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Průběh obhajoby:Předsedkyně zahájila obhajobu uvítáním přítomných, predstavením uchazeče a
dalšími nezbytnými informacemi. Poté I. Kasanický výstižně poreferoval o dizertaci. Prof. Antoch
přednesl podstatné části svého posudku, pak totéž učinila předsedkyne komise (druhý oponent se
nezúčastnil osobně). Uchazeč podrobně reagoval na dotazy z posudků. V obecné diskuzi velice
dobře reagoval na dotazy ohledně simulací (Hušková), aplikace v dalších oborech (Dohnal), detaily
o přínosu dizertace. Poté na uzavřené schůzce diskutovalia hlasovali člence komise a jednomyslně
hlasovali pro udhodnosti PhD.
.
Počet publikací:4
Výsledek hlasování:
Počet členů s právem hlasovacím: 8
Počet přítomných členů:
7
Odevzdáno hlasů kladných: 7
Odevzdáno hlasů neplatných:0
Odevzdáno hlasů záporných: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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