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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 
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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 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Název práce:   Morpho-Coloremetric and Non-Parametric Amalyses in Statistical 

   Classification of Vascular Flora (Classification in Image Analysis) 

Jazyk práce:   anglický 

 

Jméno studenta: Luca Frigau 

 

Studijní program: Matematika 

 

Studijní obor: 4M9 Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika 

 

Školitel:  prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (KPMS MFF UK) 

 

Oponenti:   prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (ČVUT, Fakulta strojní)  přítomen 

   prof. Dr. Adalbert F.X. Wilhelm (Jacobs University Bremen) přítomen 

Předseda komise: prof. Dr. Juan Mota Poveda, Ph.D.  Universita Cagliari přítomen 

Místopředseda: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. KPMS MFF UK přítomna 

Členové komise: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. KPMS MFF UK   přítomen 

   doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.  KPMS MFF UK    nepřítomen 

   prof. Dr. Gianluigi Bacchetta, Ph.D. Universita Cagliari přítomen 

   Dr. Giuseppe Brundu, Ph.D.  Universita Cagliari přítomen 

   assoc. prof. Dr. Annalena Cogoni, Ph.D. Universita Cagliari přítomen 

   Dr. Michela Marignani, Ph.D.  Universita Cagliari nepřítomna 

assoc. prof. Dr. Andrea Maxia, Ph.D. Universita Cagliari nepřítomna 

prof. Dr. Francesco Mola, Ph.D.  Universita Cagliari přítomen 

  

Datum obhajoby: 30. března 2016 

 

Průběh obhajoby: Předseda zahájil obhajobu, přivítal přítomné a představil uchazeče. Luca Frigau 

přednesl podrobný a výstižný referát o své  dizertační práci. Poté následovala diskuze, které se zúčastnilo, 

kromě uchazeče několik členů komise. Uchazeč reagoval pohotově a k plné spokojenosti komise. 

Obhajoba probíhala dle pravidel Univerzity v Cagliari. 

Počet publikací: 3 v časopisech, 4 ve sbornících 

Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 10 

Počet přítomných členů: 7 

Odevzdáno hlasů kladných: 7 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných:0 

Výsledek obhajoby:   x prospěl/a       neprospěl/a    
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