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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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Název práce:     Semikonvexní funkce a jejich rozdíly 

 

Jazyk práce:     česky 

 

Jméno studenta/studentky:  Bc. Václav Kryštof 

 

Studijní program:   Matematika 

 

Studijní obor:   Matematická analýza 

 

Vedoucí  práce:   prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.   (KMA MFF UK) 

 

Oponent/oponenti:    doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.   (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.  (přítomen) 

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

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

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

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

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

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

     RNDr. Ivo Vrkoč, DrSc.       (přítomen)    

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

 

Datum obhajoby:  16. 9. 2016 

Průběh obhajoby:     Po zahájení přednesl uchazeč asi 15 minutový pěkný referát. Za nepřítomného 

vedoucího práce přečetl části jeho posudku předseda komise. Vedoucí práce v posudku konstatoval, že 

práce obsahuje cenné a publikovatelné výsledky a že je s diplomovou prací studenta velmi spokojen. 

Stejný postoj k matematické části práce zaujal i oponent. V hodnocení práce zazněly věty typu „práce se 

velmi dobře čte“, „je jasné, že student dobře porozuměl problematice“, „ o kvalitě práce svědčí i to, že 

jediné připomínky jsou formálního rázu“, atd. Oponent i vedoucí shodně konstatovali, že práce mohla 

obsahovat méně překlepů a nepřesností. Ve veřejné části diskuse se probíral zejména tvar dodatečného 

členu druhého řádu v definici semikonvexity. V uzavřené části se poté komise jednoznačně usnesla na 

známce výborně.     

 

Výsledek obhajoby:   výborně   velmi dobře     dobře  neprospěl/a    

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


