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Průběh obhajoby: 

Předseda komise na úvod konstatoval, že je velmi rád, že se obhajoby účastní i zahraniční oponent. 

Vzhledem k této skutečnosti se celá obhajoba včetně přednášky uchazečky a diskuse vedla v angličtině. 

Po seznámení se základními daty, konstatování usnášeníschopnosti komise, splnění všech náležitostí 

nutných k zahájení obhajoby a představení uchazečky vyslechli přítomní členové komise a hosté asi 20 

minutovou pěknou prezentaci disertační práce. Poté vystoupil školitel a v obsáhlém komentáři zdůraznil, 

že byl školitelem pravděpodobně nejnadanějšího studenta, kterého kdy vedl. Zmínil, že uchazečka byla 

schopna obratem řešit problémy, které jí zadal v dobré víře, že práce na nich jí zabere jistý netriviální čas. 

Ohledně výsledků studentky, které tato prezentuje ve své disertační práci, konstatoval, že jsou vysoce 

kvalitní. On i někteří další členové komise upozornili, že se málokdy stává, aby student, obhajující 

disertaci, již měl publikaci v časopisech Advances of Mathematics či Mathematische Nachrichten. 

Školitel pak konstatoval, že předkládaná práce s velkou rezervou splňuje, resp. převyšuje požadavky, 

kladené na disertační práci. V podobném duchu se vyjádřili i oba oponenti, kteří také jednoznačně 
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doporučili práci k uznání jako disertační. V následné diskusi vystoupili téměř všichni zúčastnění a lze 

konstatovat, že z diskuse se stal téměř půlhodinový matematický seminář, ve kterém bylo zodpovězeno 

mnoho netriviálních otázek a poodhalena lecjaká rafinovaná matematická strategie. V uzavřené části 

jednání došlo nejprve ke stanovení skrutátorů (J. Spurný, D. Hlubinka), načež se členové komise 

jednomyslně shodli na tom, že Mgr. Slavíkové má být udělen titul Ph.D. 

 

Počet publikací: 3 vyšlé, 1 přijatá, 2 odeslané k publikaci 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím:  10 

Počet přítomných členů:   9  

Odevzdáno hlasů kladných:   9 

Odevzdáno hlasů neplatných:  0 

Odevzdáno hlasů záporných:   0 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
 

 

Předseda nebo místopředseda komise: 

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

předseda komise 

 


