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Datum obhajoby:  22. 11. 2013 
 
Průběh obhajoby:  Obhajobu řídil J. Bečvář, předseda RDSO 4M8 Obecné otázky matematiky 
a informatiky. Nejprve J. Málek informoval komisi o průběhu studia své doktorandky RNDr. Evy 
Ulrychové. Ta pak referovala o své disertační práci a o jejím přínosu. Oponenti přednesli podstatné 
partie ze svých posudků, E. Ulrychová pak pohotově reagovala na jejich připomínky. Žádné 
závažné kritické námitky k její disertaci nebyly vzneseny. V následné diskusi se hovořilo o výuce 
lineární algebry v úvodních kurzech vysokoškolské matematiky. Zvažuje se vydání učebního textu, 
který E. Ulrychová sepsala. Komise se k tomuto návrhu postavila kladně. 
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Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:                  7 
Odevzdáno hlasů kladných:             7 
Odevzdáno hlasů neplatných:          0 
Odevzdáno hlasů záporných:           0 
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěla       
 

 
Předseda nebo místopředseda komise:     doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 
 


