
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: Ultrafilters and independent systems 

 

Jazyk práce: angličtina 

 

Jméno studenta/studentky: Mgr. Jonathan Verner 

 

Studijní program: matematika 

 

Studijní obor: 4m2 geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury 

 

Školitel: prof. RNDr. Petr Simon, DrSc 

 

Oponenti: RNDr. Jindřich Zapletal, DrSc (Matematický ústav AV ČR, v.v.i.)  

                  RNDr. Egbert Thűmmel, Dr.          

 

Členové komise: Doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc., MÚ AV ČR, v.v.i. - předseda (přítomen) 

                             Doc. RNDr. Josef Mlček, CSc., KTIML MFF UK – místopředseda (přítomen) 

              

                             RNDr. Bohuslav Balcar, DrSc., MÚ AV ČR, v.v.i. (přítomen) 

                             Doc. RNDr. Petr Holický, CSc., KMA MFF UK (nepřítomen) 

                             Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc., KMA MFF UK (přítomen) 

                             RNDr. Martin Markl, DrSc.,  MÚ AV ČR, v.v.i. (přítomen) 

                             Prof. RNDr. Jan Trlifaj, DSc., KA MFF UK (přítomen) 
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Průběh obhajoby: V diskusi po přednášce konstatoval přítomný oponent Dr. Thűmmel, že všechny své 

připomínky předem probral s uchazečem a že všechny byly vyřešeny k jeho spokojenosti. Druhý oponent 

nebyl přítomen. Jeho posudek byl přečten. Vyjadřoval spokojenost s disertací a neobsahoval žádné 

konkrétní připomínky. Prof. Trlifaj se dotázal zda nesprávný důkaz věty (2.47) má vliv na zbytek 

disertace. Uchazeč odpověděl, že (správný) důkaz zmíněného tvrzení byl již dříve znám a důkaz byl 

zařazen do disertace pro úplnost. Ve snaze presentovat důkaz v co nejjednodušší formě došlo 

k přílišnému zjednodušení a tím se stal důkaz neúplným. Prof. Hušek se zeptal zda výsledky disertace 

mají nějaké použití v kombinatorice. Uchazeč odpověděl, že již existují aplikace týkající se konvergence 

podle filtru v topologickém prostoru.   
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Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím: 7 

Počet přítomných členů:                6 

Odevzdáno hlasů kladných:           6 

Odevzdáno hlasů neplatných:        0 

Odevzdáno hlasů záporných:         0 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
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