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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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ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:     Elliptic equations in nonreflexive function spaces 

 

Jazyk práce:     anglicky 

 

Jméno studenta/studentky:  Erika Maringová 

 

Studijní program:   Matematika 

 

Studijní obor:   Matematická analýza 

 

Vedoucí  práce:   RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   (MÚUK  MFF UK) 

 

Oponent/oponenti:    prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.    (KMA MFF UK) 

 

Členové komise: 

Předseda:         doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.   (přítomen)    

Místopředseda:   doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.     (přítomen)  

 Členové:  doc. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.     (nepřítomen)    

     doc. RNDr. Oldřich John, CSc.      (nepřítomen)   

   doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.  (nepřítomen)  

   doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.     (přítomen) 

     prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.     (přítomen)    

     prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.     (přítomen)    

     doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.      (přítomen)  

    doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.  (přítomen)   

     doc. RNDr. Jana Stará, CSc.      (přítomna)    

     RNDr. Ivo Vrkoč, DrSc.       (přítomen)    

     doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.       (přítomen)  

 

Datum obhajoby:  16. 9. 2015 

 

Průběh obhajoby:     Po zahájení přednesla uchazečka asi 15 minutový pěkný referát. Vedoucí práce 

konstatoval, že cíle práce byly splněny, i když v práci je možno nalézt některé chyby. Oponent existenci 

chyb potvrdil, ve svém posudku měl k práci cca stránku a půl komentářů, ne všechny však byly zásadní 

důležitosti. Oponent v posudku formulovat tři důležitější otázky, na které si uchazečka připravila 

odpovědi formou dodatečné prezentace. Oponent byl s odpověďmi spokojen. Ve veřejné diskusi 

vystoupili kol. Kalenda, Rokyta, Malý a Bulíček. Komise se poté na uzavřeném jednání rozhodovala mezi 

známkou 2 a 3 a nakonec se usnesla na známce velmi dobře, kterou udělila i s ohledem na průběh 

prezentace a celé obhajoby. 

 Lukeš a Mý. obhajoby, většinově usnesla na známce výborně. 

Výsledek obhajoby:   výborně   velmi dobře    dobře    neprospěl/a    
 

Předseda nebo místopředseda komise: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 


