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Název práce: Study of Exact Spacetimes

Jazyk práce: angličtina

Jméno studenta: Mgr. Robert Švarc

Studijní program: fyzika

Studijní obor: 4F1 – Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika

Školitel: prof. RNDr. Jiří Podolský, DSc. (Ústav teoretické fyziky MFF UK)

Oponenti: Mgr. Vojtěch Pravda, PhD. (Matematický ústav AV ČR)
prof. Roland Steinbauer (Universität Wien, Fakultät für Mathematik, Rakousko)

Členové komise: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.; předseda (přítomen)
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.; místopředseda (přítomen)
prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc. (přítomen)
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (přítomen)
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. (přítomen)
doc. RNDr. Pavel Krtouš, PhD. (přítomen)
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (nepřítomen)

Datum obhajoby: 10.9.2012

Průběh obhajoby:
V 10:03 předseda komise uvítal přítomné, představil uchazeče a stručně seznámil komisi 
s průběhem jeho studia a dosavadními publikacemi. Školitel poté krátce zhodnotil disertační práci 
a výsledky v ní získané. Následovalo 20-minutové vystoupení doktoranda, poté byly předneseny 
posudky oponentů a doktorand na ně reagoval. Po potvrzení oponentů, že jsou s odpověďmi 
spokojeni, pokračovala obhajoba všeobecnou diskusí, do níž se zapojili zejména prof. Jex a doc. 
Langer s dotazy k podílu doktoranda na společných publikacích se školitelem a k možnému 
astrofyzikálnímu významu výsledků práce a s poznámkou ke starším (historickým) úvahám o 
závislosti průběhu gravitační interakce na dimenzi prostoru. Doktorand na dotazy odpověděl, 
některé detaily doplnil školitel. Po skončení diskuse opustili doktorand a hosté místnost, komise po 
poradě tajně hlasovala a skrutátoři zjistili výsledek uvedený níže. Předseda komise poté pozval 
uchazeče zpět do místnosti a vyhlásil kladný výsledek obhajoby a udělení titulu PhD.

Počet publikací: 4

Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 7
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Počet přítomných členů: 6
Odevzdáno hlasů kladných: 6
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a   

Předseda nebo místopředseda komise:

Oldřich Semerák
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