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Průběh obhajoby: Obhajoba byla zahájena podle plánu ve 14:10. Předseda komise pro
obhajobu doc. Petkevič omluvil nepřítomného člena komise prof.
Koťátka, který se předtím omluvil pro nemoc. Poté předseda
představil doktorandku členům komise, školiteli a oponentům a
naopak jí představil uvedené funkcionáře. Vzápětí přednesl školitel
doktorandky prof. Nešetřil své vyjádření ke studiu a disertaci své
svěřenkyně. Nato promítla doktorandka svou prezentaci, v níž
zachytila vše podstatné ze své práce. Poté se ujal slova prvý oponent
prof. Vlček, který zůraznil krizi ve změnách technologií ve sklářství
a v keramice, jež nastala koncem 19. století. Tato krize podnítila
rozvoj sklářství v Čechách. Nově se tehdy začaly používat tzv. střihy.
Ty vlastně
odpovídaly teoretické koncepci, kterou navrhl matematik G. D.
Birkhoff, o němž psala ve své práci doktorandka. Její disertaci
oponent ohodnotil jako výbornou a navrhl hodnocení prospěla.
Druhý oponent doc. Klazar upozornil na určitou kolizi hledisek ve
vědecké práci v obecném smyslu (nikoli v souvislosti s disertací).
Zatímco v matematice může kritériem být krása (důkazu nebo
formule), v přírodovědě je důležitá „pravda“ v širokém smyslu, a
estetické hledisko, například ve fyzice, někteří odborníci považují za
matoucí. I hodnocení tohoto oponenta bylo kladné, tedy prospěla.
Jelikož oponenti neměli k práci žádné výtky ani připomínky, na něž
by doktorandka musela reagovat, zahájil předseda všeobecnou
diskusi.
Člen komise prof. Krajíček položil tuto otázku: jsou objekty, které u
G. D. Birkhoffa představují hodnoty „uspořádanosti“ a

1 101621 - Mgr. Veronika Douchová



„komplexity“, čísla, nebo to mohou být složitější objekty? Odpověď
uchazečky: jsou to racionální čísla.
Pak si vzal slovo prof. Nešetřil a znovu zdůraznil, že při vytváření
střihů ve sklářství se uplatňují Birkhoffova kritéria. A měl ještě
poznámku k entropii a k výzkumům týkajícím se vnímání geometrie
města.
Doc. Petkevič položil otázku, jaké metody pro objektivizaci estetiky
Birkhoff používá. Jsou založené na statistice? Nebo na
sociologickém výzkumu?
Prof. Nešetřil poté připomněl, že G. D. Birkhoff o estetice přednášel
na matematickém kongresu, který se v roce 1928 konal ve Florencii.
Poté se jeden z členů komise zeptal: „Co je to matematická krása?“
Doktorandka uvedla v tomto směru zajímavou okolnost: podle
výzkumů činnosti mozku se při vnímání krásy uměleckých děl i
matematického důkazu aktivují tytéž oblasti mozku.
Dále doktorandka v diskusi poznamenala, že důležitou metodou v
neurovědě je komunikace s lidmi, kteří se zotavili (avšak nikoli zcela
bez následků) po nějakém úrazu mozku.
Nutno konstatovat, že doktorandka si v diskusi a ve svých reakcích
počínala naprosto suverénně.
Předseda diskusi uzavřel a na následném uzavřeném zasedání komise
4 její členové hlasovali aklamací takto:
4 hlasy PROSPĚLA
0 hlasů záporných
Doktorandka tedy obhájila, a přísluší jí tedy titul Ph.D.
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