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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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Název práce:    Interacting spatial particle systems 
Jazyk práce:   anglický 
 
Jméno studenta/studentky: Mgr. Markéta Zikmundová 
 
Studijní program:  Matematika 
Studijní obor:  4M4 Pravděpodobnost a matematická statistika 
Školitel:   Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc., přít. 
Oponenti:  Doc. RNDr. Petr Volf, CSc. ., ÚTIA AV ČR, přít.  

Doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D., přít 
Členové komise:  Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., přít. 
         Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., přít. 
         Prof. Lev Klebanov, DrSc., přít. 

Doc. Mgr.Michal Kulich, Ph.D., přít. 
Doc. RNDr. Petr Volf, CSc., ÚTIA AV ČR, přít.          
Doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., , přít. 

         RNDr. Jiří Janáček, Ph.D.., FÚ AV ČR, přít. 
    
Datum obhajoby:  1. 12. 2014 
Průběh obhajoby: Předseda komise sdělil, že byly splněny všechny předepsané náležitosti 
a že k práci nedošly žádné připomínky. Poté školitel seznámil přítomné s průběhem studia a ocenil 
přínos kandidátky. Tři práce byly publikovány v impaktovaných časopisech, dvě práce ve sborníku. 
Kandidátka seznámila přítomné s výsledky své práce. Oponenti doc. Volf a doc. Pawlas přednesli své 
posudky. Kandidátka reagovala na připomínky oponentů. Oponenti konstatovali, že připomínky a 
dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. Ve veřejné rozpravě vystoupili prof. Hušková, prof. Maslowski 
a dr. Janáček. Předseda komise konstatoval, že se jednalo o velmi pěkné vystoupení. V neveřejné 
debatě bylo konstatováno, že práce splňuje všechny nároky kladené na dizertační doktorské práce. 
Skrutátory byli doc. Kulich a doc. Mrkvička. 
 
Počet publikací: 4+2 
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 8 
Počet přítomných členů:                 8 
Odevzdáno hlasů kladných:            8 
Odevzdáno hlasů neplatných:         0 
Odevzdáno hlasů záporných:          0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl      neprospěl 
 
Předseda nebo místopředseda komise: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. 
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