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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: Algebraically special spacetimes - geometrical properties 
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Jméno studenta: Martin Kuchynka 

Studijní program: M A T E M A T I K A 
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Vedoucí  práce: Mgr. Alena Pravdová, Ph.D. 

 

Oponent:  RNDr. Robert Švarc, Ph.D. 

 

Členové komise:  prof. RNDr. Josef  Málek, CSc., DSc.  přítomen 

   Mgr. Vít Průša, Ph. D.    přítomen 

   RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.    přítomen 

   prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   přítomen 
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prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.   přítomen 

doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.    přítomen 

    

Datum obhajoby: 7.  září 2016 

 

Průběh obhajoby:  

1. V úvodní prezentaci Martin Kuchynka popsal problém a otázky studované v diplomové práci, 

shrnul dosažené výsledky a popsal základní myšlenky studia algebraicky speciálních prostoročasů. 

2. Vedoucí práce zhodnotila úroveň práce a vyzdvihla velký objem literatury nastudovaný 

diplomantem. Oponent taktéž vyzdvihl vysokou úroveň práce. Diplomant reagoval na poznámky 

oponenta, zejména ohledně dostupných výsledků pro prostoročasy plného typu Weyl III a dále 

aplikovatelnosti výsledků ve zobecněné teorii relativity. 

3. V diskuzi členové komise ocenili vysokou úroveň práce a fakt, že výsledky získané v průběhu 

řešení práce již byly publikovány v odborné literatuře.   

 

 

Výsledek obhajoby:   výborně   velmi dobře  dobře    neprospěl/a 

    

Předseda nebo místopředseda komise:    Josef Málek 


