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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 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Název práce:  Předurčené soustavy intervalových lineárních rovnic 
 
Jazyk práce:     Č 
 
Jméno studenta/studentky:  Bc. Jaroslav Horáček 
 
Studijní program:   Informatika 
 
Studijní obor:   Teoretická informatika 
 
Vedoucí  práce:   Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 
 
Oponent/oponenti:    Ing. Štefan Ratschan, Ph.D. 
 
Členové komise:   Prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. 
     RNDr. Pavel Surynek, Ph.D. 
 
 
Datum obhajoby:   5. 9. 2011 
 
Průběh obhajoby: Řešitel představil hlavní výsledky své práce formou počítačové prezentace. Vlastní 
výsledky představuje úprava existujících metod (Rohnova metoda, atd…) pro přeurčené soustavy a vývoj 
nové metody pro nalezení obálky pomocí pod-čtverců. Po prezentaci hlavních výsledků diplomové práce 
byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Vedoucí práce Dr. Milan Hladík shrnul své hodnocení, 
zmínil, že zadaní práce bylo splněno. Upozornil na kvality hlavní navržené metody a uvedl, že práce 
nemá vážné nedostatky. Z méně závažných nedostatků zmínil nemožnost zpracování chybného vstupu 
implementovaným prototypem. Předsedkyně Doc. Iveta Mrázová shrnula posudek oponenta Dr. Štefana 
Ratschana. Posudek zmiňuje, že práce podává dobrý úvod do problematiky a obsahuje původní výsledky, 
které představují zlepšení vůči dosavadnímu stavu. Výtky jsou převážně formálního charakteru a týkají se 
terminologie, značení a nepřesné definice. Řešitel reagoval na připomínky v posudcích. Vedoucí i komise 
vyjádřili spokojenost s reakcí. Ve veřejné rozpravě položil Prof. Petr Štěpánek dotaz na vzájemné 
porovnání metod. Dr. Pavel Surynek položil dotaz na intenzitu výzkumu v této oblasti ve světě. Prof. 
Štěpánek doplnil rozpravu svým komentářem. V poslední části obhajoby komise zhodnotila diplomantův 
projev, přihlédla k obsahu posudků a určila výsledek obhajoby. 
 
 
Výsledek obhajoby:  ⌧výborně    velmi dobře   dobře    neprospěl/a    
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. 
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