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DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
Název práce:   Matematika ve staré Indii 
 
Jazyk práce:   český 
 
Jméno studentky:  RNDr. Irena Sýkorová 
 
Studijní program:  Matematika 
 
Studijní obor:  4M8 Obecné otázky matematiky a informatiky 
 
Školitel:   doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 
 
Oponenti:   doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. 
   RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. 
 
Členové komise: RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. – předseda (přítomen) 

doc. RNDr. Leo Boček, CSc. – místopředseda (přítomen)  
doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. (přítomen) 
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. (nepřítomen) 
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (přítomen) 
doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. (přítomen) 
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (nepřítomen) 
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (přítomen) 
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (přítomen) 
RNDr. Marie Tichá, CSc. (přítomna) 
doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. (nepřítomen) 
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (nepřítomna) 

 
 
Datum obhajoby: 20. června 2014 
 
Průběh obhajoby: Obhajobu řídil A. Slavík, člen RDSO 4M8 Obecné otázky matematiky 
a informatiky. Školitel J. Bečvář informoval o průběhu studia RNDr. Ireny Sýkorové, ta poté 
seznámila komisi s obsahem disertační práce. Následovalo vyjádření oponentky M. Hykšové  
a přečtení posudku nepřítomného oponenta J. Veselého. Oba oponenti se shodli na tom, že práce je 
sepsána mimořádně pečlivě, kultivovaně a s hlubokým porozuměním tématu; žádné kritické 
námitky k disertaci nebyly vzneseny. V diskusi reagovala I. Sýkorová pohotově na všechny dotazy  
a ocenila konstruktivní připomínky, které využije při přípravě textu pro edici Dějiny matematiky. 
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Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 12 
Počet přítomných členů:  8 
Odevzdáno hlasů kladných:  8 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:   � prospěla  
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 
 


