
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

Univerzita Karlova v Praze 
Matematicko-fyzikální fakulta 

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 
DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
Název práce:   Parameter Estimation under Two-phase Stratified und Cluster Sampling 
 
Jazyk práce:      angličtina 
Jméno studenta/studentky:  Mgr. Michaela Šedová 
Studijní program:     matematika 
Studijní obor:           pravděpodobnost a matematická statistika (4M4) 
 
Školitel:   doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. 
Oponenti:   doc. RNDr. Jan Picek, CSc. 
   Ing. Marek Omelka, Ph.D. 
Členové komise: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (předseda)   přítomen 
   doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (místopředseda)        nepřítomen 

prof. Lev Klebanov, DrSc.      přítomen 
prof. RNDr. Iva Horová, CSc.     přítomen 
doc. RNDr. Jan Picek, CSc.      přítomen 
doc. RNDr. Petr Volf, CSc.       přítomen 
doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.     přítomen 
RNDr. Marek Malý, CSc.      přítomen 
 

Datum obhajoby:   20.6.2011 
 
Průběh obhajoby: Předsedkyně představila uchazečku a sdělila, že náležitosti ke konání obhajoby 
byly splněny a k práci nedošly žádné připomínky. Dala kolovat seznam publikací uchazečky. Školitel 
informoval o průběhu studia a poté vystoupila uchazečka s referátem o výsledcích disertace. Oba 
oponentské posudky byly doporučující. V rozpravě Mgr. Šedová reagovala uspokojivě na připomínky 
oponentů a byly diskutovány možnosti dalšího výzkumu. 
 
Počet publikací: publikováno ( s IF), v tisku  (s IF), zasláno do tisku  
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 8 
Počet přítomných členů:  8 
Odevzdáno hlasů kladných:  8 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: 


	Univerzita Karlova v Praze 
	ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY DISERTAČNÍ PRÁCE 

