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ZÁZNAM O PR ŮBĚHU OBHAJOBY 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
Název práce: Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře 
 
Jazyk práce: česky 
 
Jméno studenta/studentky: Jindřich Šťástka 
 
Studijní program: Fyzika 
 
Studijní obor: Meteorologie a klimatologie 
 
Školitel: RNDr. Martin Setvák, CSc. 
 
Oponenti: Mgr. Tomáš Púčik, Ph.D. (ESSL Research and Training Centre, Austria) 
        RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. (ÚFA AV ČR, v.v.i.) 
 
Členové komise: předseda:     prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (KFA MFF) - přítomen 
        místopředsedkyně: doc. RNDr. J. Kalvová, CSc.  (KFA MFF)  - přítomna        
        členové komise:   doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc. (KFA MFF) - přítomen 
      doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. (KFA MFF) -nepřítomen 
      RNDr. Radmila Brožková, CSc. (ČHMÚ) - nepřítomna 
      doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (KFA MFF) - přítomen 
      RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ) - přítomen 
      doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (KFA MFF) - přítomen 
      RNDr. Radan Huth, DrSc. (PřF UK) - nepřítomen 
      prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (ÚT AV ČR, v.v.i.) přítomen 
      doc. RNDr. D. Řezáčová, CSc. (ÚFA AV ČR, v.v.i) - přítomna 
      doc. RNDr. Zb. Sokol, CSc. (ÚFA AV ČR, v.v.i) -přítomen 
      RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (ÚFA AV ČR, v.v.i.) - přítomen 
 
Datum obhajoby: 17.9.2018 
 
Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil předseda komise, uvítal přítomné a konstatoval, že jsou splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro její řádné konání. Potom školitel představil uchazeče a seznámil 
komisi se svým hodnocením práce doktoranda během studia a předložené disertace. Následovala 
prezentace tezí a výsledků disertace přednesená uchazečem. Po jejím skončení byly prezentovány 
posudky oponentů. Doktorand vhodně a v úplnosti reagoval na posudky. Oba přítomní oponenti 
vyjádřili svoji spokojenost. 
Dalším bodem jednání byla obecná diskuse o disertaci. Zúčastnění věnovali pozornost zejména 
prognostickému charakteru dosažených výsledků a byl zdůrazněn podstatný přínos předložené 
disertace pro operativní předpověď význačných a nebezpečných konvektivních dějů. 
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Po skončení diskuse proběhlo uzavřené jednání komise s hlasováním, jehož výsledek je obsahem 
přiloženého Protokolu. Komise se rozhodla pro otevřené hlasování, žádný člen tajné hlasování 
nepožadoval. 
 
 
 
Počet publikací: 15 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:          10  
Odevzdáno hlasů kladných:            10 
Odevzdáno hlasů neplatných:           0 
Odevzdáno hlasů záporných:            0 
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěl/a      � neprospěl/a    
 

 
Podpis předsedy nebo místopředsedy komise: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 
 
Podpis jednoho dalšího člena komise: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. 
 


