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OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORŮ A KANDIDÁTŮ VĚD 

Wř&á komisí pro obhajovy doktorských disertačních prací obhájili dne 27. dubna 1967 RNDr. 
MILOSLAV JIŘINA CSc. práci na téma: „Teorie větvících se procesů s nekonečným počtem typů 
částic" a RNDr. PETR MANDL CSC. práci na téma: „Příspěvky k teorii jednorozměrných Marko-
vových procesů". 

Před komisí pro obhajoby kandidátských disertačních prací obhájili dne 24. března 1967 
RNDr. ZBYNĚK DLOUHÝ práci na téma: „Geometrie sférického n-simplexu" a dne 6. dubna 1967 
ZDENKA GROSCHAFTOVÁ práci na téma: „Řsšení nelineárních integrálních rovnic metodou kolo-
kací" a Ing ROSTISLAV ZEZULA práci na téma: „O jedné přibližné metodě řešení některých okrajo
vých úloh v teorii jaderných reaktorů". 
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