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Průběh obhajoby:      Po představení uchazečky a její práce pronesla tato asi 15 minutovou pěknou 

prezentaci. Poté se slova ujal vedoucí práce doc. Pražák, který konstatoval, že práce je víceméně 

kompilační, obohacená o řešení cvičení z literatury a doprovázena příklady, navrženými většinou 

vedoucím práce. Ke kladům práce je možno přičíst to, že autorka podrobněji zpracovala některé ne zcela 

přehledně v literatuře předvedené důkazy. Vedoucí také konstatoval, že i když se v práci nepovedlo 

dotáhnout vše do konce tak, jak si to představoval, je práce velmi solidní kompilací, které může sloužit 

jako jednoduchý úvod do perturbačních technik. Oponent dr. Bárta konstatoval, že práce pěkně navazuje 

na základná kurzy ODR 1 a ODR 2, že ke kladům patří detailní zpracování důkazů a příkladů. Měl však 

také některé výhrady, např. to, že v kapitole 4 není formulován žádný matematický výsledek. Uchazečka 
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na tuto připomínku adekvátně reagovala. Další výhrady oponenta, které zformuloval ve svém posudku, již 

nebyly předmětem diskuse – oponent konstatoval, že tyto výhrady nic nemění na tom, že práci považuje 

za velmi dobrou diplomovou práci. Ve veřejné části  diskuse vystoupil. dr. Vrkoč, kterého zajímalo, zda 

práce přinesla vylepšení některých známých odhadů. V uzavřené části jednání komise diskutovala o 

obecném charakteru kompilační práce, i o této práci, jejíž drobný handicap je možno spatřovat v tom, že 

primární kompilační zdroj byla pouze jedna monografie, byť velmi obsáhlá. Po diskusi se komise 

přiklonila k návrhu vedoucího práce a usnesla se na celkové známce velmi dobře. 

 

Výsledek obhajoby:    výborně    velmi dobře     dobře  neprospěl/a    
 

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


