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Datum obhajoby:
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Průběh obhajoby: Obhajobu řídil A. Slavík, člen RDSO 4M8 Obecné otázky matematiky
a informatiky. Školitel J. Bečvář informoval o průběhu studia RNDr. Ireny Sýkorové, ta poté
seznámila komisi s obsahem disertační práce. Následovalo vyjádření oponentky M. Hykšové
a přečtení posudku nepřítomného oponenta J. Veselého. Oba oponenti se shodli na tom, že práce je
sepsána mimořádně pečlivě, kultivovaně a s hlubokým porozuměním tématu; žádné kritické
námitky k disertaci nebyly vzneseny. V diskusi reagovala I. Sýkorová pohotově na všechny dotazy
a ocenila konstruktivní připomínky, které využije při přípravě textu pro edici Dějiny matematiky.
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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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