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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. 
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ZÁZNAM O PR ŮBĚHU OBHAJOBY 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
Název práce: Algebraic Substructures in Cm 

Jazyk práce: anglický jazyk 
 
Jméno studenta: Mgr. Vítězslav Kala  
 
Studijní program: matematika 
Studijní obor: 4M1 Algebra, teorie čísel a matematická logika 
 
Školitel: prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc. 
 
Oponenti: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., Mgr. Robert El Bashir, Dr. (oba přítomni) 
 
Členové komise: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. (předseda) - přítomen 
                             Prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. (místopředseda) - přítomen 
                             Mgr. Libor Barto, Ph.D. - přítomen 
                             Mgr. Robert El Bashir, Dr. - přítomen 
                             Prof. RNDr. Ing. Petr Němec, DrSc. - přítomen 
                             Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D. - přítomen 
 
Datum obhajoby: 24. 6. 2013 
 
Průběh obhajoby: Po zahájení a příslušných procedurálních krocích předseda komise konstatoval, 
že všechny předpoklady pro konání obhajoby byly naplněny. Přítomný školitel přednesl svůj 
posudek v plném znění. Prezentace uchazeče byla poměrně dlouhá, ale velmi přehledná a poutavá, 
což zmínili i oponenti ve svých následných vystoupeních. V posudcích oponentů žádné výtky 
nebyly. Dotaz oponenta dr. Bashira se týkal možnosti ur čitého zobecnění ze dvou na tři dimenze. 
V další diskusi byla pak krátce zvažována role polokruhů v současné matematice a s tím související 
motivace celé práce. 
 
Počet publikací: 10 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 6 
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: Aleš Drápal 


