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Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
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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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DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Název práce:  Metody výpočtu maximálně věrohodných odhadů v zobecněném lineárním 

smíšeném modelu 
 
Jazyk práce:   český 
 
Jméno studenta: Martin Otava 
 
Studijní program: Matematika 
 
Studijní obor: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie 
 
Vedoucí  práce: RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. 
 
Oponent/oponenti:  doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. 
 
Předseda komise: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. 
Místopředseda: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. 
   prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.         omluven 
   prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 
Členové:  prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. 
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   doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 
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   doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. 
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   prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.      omluvena  
 
Datum obhajoby: 9.5.2011 
 
Průběh obhajoby:     Diplomant pohovořil o obsahu své diplomové práce.  Reagoval na náměty a 
připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce. Komise konstatovala, že diplomant 
reagoval pohotově a relevantně.  Precizoval úvahy,  týkající se asymptotiky svých výsledků. 
 
Výsledek obhajoby:  výborně   ⌧ velmi dobře   dobře    neprospěl/a    
 
Předseda komise:  Josef Štěpán 
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