
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Název práce: Některé otázky definovatelnosti.

Jazyk práce:  Český

Jméno studenta/studentky: Bc. Jiří Lechner

Studijní program: Matematika

Studijní obor: Matematické struktury

Vedoucí  práce: RNDr. D. Stanovský, Ph.D.

Oponent/oponenti: Prof. T. Kepka

Členové komise:  Předseda: Doc. RNDr. Josef Mlček (přítomen)
       Místopředsedové: Prof. RNDr. Jan Trlifaj, Csc. Dsc. (přítomen)
       Členové: Doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. (přítomen)
       Členové: Prof. RNDr. Martin Loebl, Csc. (nepřítomen)
       Členové: RNDr. Petr Somberg, Ph.D. (přítomen)
       Členové: Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (nepřítomen)
       Členové: Doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. (přítomen)

Datum obhajoby: 18.9.2012

Průběh obhajoby: Diplomant formuloval studovaný problém, týkající se definovatelnosti 
jednotlivých  konečných orientovaných grafů v prvořádové struktuře tříd izomorfizmů konečných 
orientovaných grafů; struktura je dána jako uspořádání, indukované vnořením, a jist jistými 
konstantami. Uvedl hlavní větu 7.8. a dále výsledky o svazu konečně generovaných či konečně 
axiomatizovatelných univerzálních tříd orientovaných grafů, tj. věty  8.11, 8.13. Vyjádřil se 
přiměřeně k námitce vedoucího o absenci širšího úvodu do problematiky a zodpověděl otázky mu 
kladené v průběhu diskuze, které se účastnili zejména prof. Trlifaj a docenti Klazar a Mlček. 
Komise na základě jednoznačných návrhů z posudků a vzhledem k průběhu obhajoby ohodnotila 
předloženou práci jako výbornou.

Výsledek obhajoby:  xvýborně    velmi dobře   dobře    neprospěl/a   

Předseda nebo místopředseda komise: J. Mlček

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