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Datum obhajoby: 3.9.2018 
 
Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil předseda komise, uvítal přítomné a konstatoval, že jsou splněny všechny 
podmínky a náležitosti k řádnému konání obhajoby. Nechal kolovat exemplář disertační práce, 
autoreferát, životopis uchazeče a seznam jeho publikací. Potom školitel představil uchazeče,  
zhodnotil jeho doktorské studium a seznámil komisi se svým pozitivním pohledem na předloženou 
práci. Následovalo vystoupení uchazeče, kde přednesl základní teze, výsledky a závěry svojí 
disertace. Potom byly prezentovány oponentské posudky, uchazeč zodpověděl v nich obsažené 
dotazy a reagoval na všechny podstatné připomínky. Oba přítomní oponenti vyjádřili svoje 
uspokojení. 
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Následná obecná diskuse k disertaci se především soustředila na hodnocení přínosů práce pro velmi 
krátkodobou předpověď nebezpečných konvektivních jevů a vyzněla pro předloženou disertaci 
velmi pozitivně. Pozornost byla věnována především hodnocení práce jako východiska k dalšímu 
výzkumu.  
 
 
 
Po ukončení diskuse následovalo uzavřené jednání komise s hlasováním. Členové komise  
upřednostnili tradiční tajnou formu hlasování. 
 
 
Počet publikací:  8 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 14 
Počet přítomných členů:    8  
Odevzdáno hlasů kladných:    8  
Odevzdáno hlasů neplatných:   - 
Odevzdáno hlasů záporných:       - 
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěl/a      � neprospěl/a    
 

 
Podpis předsedy nebo místopředsedy komise: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 
 
Podpis jednoho dalšího člena komise: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. 
 


