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Členové komise:  prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.  přítomen 
   Mgr. Vít Průša, Ph. D.    přítomen 
   RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   přítomen 
   doc. RNDr. Mgr. Martin Kružík, Ph.D.  přítomen 
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Datum obhajoby: 4. února 2016 
 
Průběh obhajoby: 1. Ve svém úvodní prezentaci M. Holeček  popsal problém a otázky studované v  
jeho diplomové práci a shrnul dosažené výsledky.  
2. Vedoucí práce zhodnotil úroveň práce, a poté se ujal slova oponent Zdeněk Beran (práce má dvě části: 
empirické modelování a numerické metody; popis numerických metod postrádá matematickou přesnost, 
chybí předpoklady, za kterých metody jsou konstruovány; diplomant prokázal schopnost interpretovat 
výsledky).    
3. Následná diskuse se soustředila na roli jednotlivých členů cenového funkcionálu, zda bylo provedeno 
testování numerických metod v jednodušších situacích, zda bylo ověřeno, že nalezené řešení je vskutku 
optimální (ve srovnání s jednoduchými řešeními), a zda bylo ověřeno, že řešení skutečně existuje. 
4. V diskuzi členové komise vytýkali kol. Holečkovi, že si nepoložil a neřešil základní otázky spojené s 
úlohou (definice řešení pro nespojitou pravou stran, jednoznačná závislost stavu na daném řízení, 
konvergence numerického schématu, atd.)   
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