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ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY
RIGORÓZNÍ PRÁCE
Název práce:
Mathematical analysis of models arising in continuum mechanics with implicitly given
rheology and boundary conditions (disertační práce)
Jazyk práce: angličtina
Jméno uchazeče: Mgr. Erika Maringová, Ph.D.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematické a počítačové modelování
Oponent/oponenti: Prof. dr. hab. Piotr Gwiazda, prof. Endré Süli (oponenti disertační práce)
Členové komise: Předseda
Místopředseda

prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. - přítomen
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. - přítomen
doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. - přítomen

Členové - per rollam se vyjádřili (bez titulů): M. Feistauer,
J. Haslinger, J. Obdržálek
K žádosti Mgr. Eriky Maringové, Ph.D. o uznání doktorské zkoušky se per rollam
vyjádřilo šest členů komise, přičemž všichni vyjádřili s žádostí dr. Maringové souhlas.
Průběh doktorské zkoušky i obhajoby dr. Maringové byl bezproblémový, hlasování po
obhajobě jednoznačné a o přiznání titulu RNDr. tedy nemůže být žádných pochyb.

Datum jednání komise: 14. 2. 2020
Předseda nebo místopředseda komise:
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ZÁPIS o ústní části státní rigorózní zkoušky:
Ústní zkouška ani obhajoba rigorózní práce neproběhla, komise se pouze zabývala žádostí dr.
Maringové o uznání státní doktorské zkoušky jako zkoušky rigorózní a disertační práce jako
práce rigorózní. Komise dospěla k těmto závěrům:
Celkový výsledek ústní části:
Na základě žádosti dr. Maringové se komise rozhodla uznat její státní doktorskou
zkoušku jako státní rigorózní zkoušku.
Rigorózní práce:
Komise se rozhodla uznat disertační práci dr. Maringové jako rigorózní práci.
Celkový výsledek státní rigorózní zkoušky: prospěla
V Praze dne 14. 2. 2020
Podpisy členů komise

Podpis předsedy komise

CELKOVÝ VÝSLEDEK STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY
neprospěla

prospěla
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