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Z důvodu mimořádné epidemiologické situace se obhajoby práce
osobně zúčastnili pouze 4 členové komise, což je dle čl. 11, odstavec
3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy dostatečný počet.
Dalších 3 členové komise, vedoucí práce a oba dva oponenti se
připojili prostřednictvím platformy zoom, účastnili se i uzavřeného
jednání, ale nehlasovali.

neprospěl/a: 0

Předseda komise konstatoval, že jsou splněny všechny náležitosti pro
konání obhajoby. Po představení uchazeče školitelem prof. Zdeňkem
Strakošem, uchazeč prezentoval téma a hlavní výsledky uvedené ve
své disertační práci. Poté oba dva oponenti přednesli hlavní části
svých posudků a kandidát na ně reagoval. Poté pokračovala rozprava
s následujícími dotazy:
- prof. Zeman: komentář k dosaženým výsledkům, ocenil teoretický
význam
- prof. Herzog: dotaz ohledně předpokladů spojitosti dat úlohy
- doc. Kucera: komentář k dosaženým výsledkům, ocenil eleganci
důkazových technik
- prof. Feistauer: dotaz na velikost problémů použitých v
numerických experimentech
- doc. Tichý: dotaz na odhady vlastních čísel matice a konvergenci
metod
- prof. Rohan: dotaz ohledně použitých okrajových podmínek a
degenerace difusního koeficientu
- prof. Zeman: doplňující komentář k dotazu doc. Tichého
- prof. Herzog: komentář ohledně rozšíření výsledků pro indefinitní
problémy
- prof. Farrell: dotaz ohledně operátorového předpodmínění
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Kandidát všechny dotazy zodpověděl a následovala uzavřená část
obhajoby, kterou sledovali on-line nepřítomní členové komise, oba
dva oponenti a školitel.
Poté byl kandidát seznámen s výsledky obhajoby.
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