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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. 

Univerzita Karlova v Praze 

Matematicko-fyzikální fakulta 
 

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:   Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech 

 

Jazyk práce:   český 

 

Jméno studenta: Bc. Zuzana Dortová 

 

Studijní program: Matematika 

 

Studijní obor: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie 

 

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. 

 

Oponent/oponenti:  Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 

 

Členové komise:  

Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 

   Doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 

   Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 

   Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. 

   Prof. Lev Klebanov, DrSc. 

   Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. 

   Doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.    

 

Datum obhajoby: 16.9.2015 

 

Průběh obhajoby: Předsedkyně uvítala přítomné  a požádala Bc. Dortovou, aby  přednesla referát 

o své dilpomové práci. Referát byl stručný. Vedoucí a oponentka práce přednesli své posudky. Poté 

uchazečka  na ně  velice stručně reagovala. Rozvinula se široká diskuze.  Doc. Kulich a doc. 

Komárek  žádali vysvětlení některých nejasností kolem prezentace. Nejzávažnější  dotaz týkající se 

zaokrouhlování v jednoduché lineární regresi nedokázala    uchazečka  vůbec zodpovědět a rovněž 

některé další dotazy kolem zaokrouhlování v časových řadách byla schopná vysvětlit jen částečně. 

Z toho vyplynulo  základní nepochopení řady základních úloh souvisejícíh s tématem práce. 

Komise se po diskuzi rohodla pro klasifikaci neprospěla  s doporučením v práci odstranit 

nedostatky a částečně přepracovat. 

 

 

Výsledek obhajoby:  výborně    velmi dobře   dobře    neprospěl/a    
 

 

Předseda nebo místopředseda komise: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 


