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Průběh obhajoby: 1. Jakub Hromádka přednesl referát o problémech a výsledcích jeho práce. 
2. Vedoucí práce práci hodnotil velmi positivně, podobné hodnocení vyplynulo z posudku oponenta, 
který přečetl prof Feistauer. Na dotazy reagoval diplomant tak, že komise byla spokojena s  
odpovědmi. 
3. V  diskusi se prof. Feistauer soustředil na otázky diskretizace časové derivace (vyšší řád, stejná 
časová nerovnost). J. Málek se ptal na souvislost velikosti nerovnosti blízko hranice a velikosti 
samotné sondy. 
4. Prof. Hrach podrthl, že výsledky týkající se dvou sond, budou publikovány a byly prezentovány 
na konferenci v Paříži diplomantem na počátku září. 

Výsledek obhajoby:   výborně   velmi dobře   dobře    neprospěl/a
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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.

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=259a8bb27569b186728f6b5d10e240d2&tid=6&redir=sezn_ucit&kod=11563
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