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Průběh obhajoby:  

Obhajoba disertační práce proběhla na Ecole Normale Superieure de Cachan v Rennes ve Francii. 

Tato instituce byla školícím pracovištěm uchazečky za francouzskou stranu. Uchazečka nejprve 

přednesla referát o hlavních výsledcích své práce. Poté následovaly četné dotazy členů komise. 

Dotazy se týkaly mj. upřesnění podmínek na koeficienty difuze vyšetřovaných rovnic v případě, 

kdy nejsou lipschitzovské, vlastností markovských procesů definovaných zkoumanými rovnicemi 

(limitní chování, fellerovskost), použitelnosti zvolených metod pro jiné typy řídících náhodných 

procesů a možnosti rozšíření dosažených výsledků na degenerované stochastické rovnice na 

neomezených oblastech a pro Cauchyovu úlohu. Uchazečka všechny dotazy uspokojivě odpověděla. 

Její práce a obhajoba byly hodnoceny nejvyšším stupněm excelentní. 
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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:   x prospěl/a       neprospěl/a    
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