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Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil předseda komise, uvítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost komise a 
představil uchazečku. Dále uvedl, že uchazečka splnila všechny požadavky související s 
absolvováním doktorského studia a předložením disertace, jsou rovněž splněna kritéria pro 
publikační aktivity. Následovalo přednesení pozitivního hodnocení školitele, z něhož vyplynulo, že 
byly splněny cíle disertace. 
Potom uchazečka přednesla teze a hlavní výsledky svojí disertační práce. Následovalo představení 
posudků oponentů. V jejich posudcích nebyly uvedeny žádné podstatné negativní poznámky nebo 
připomínky. Uchazečka potom reagovala na dotazy obsažené v posudcích a na několik 
požadovaných vysvětlení či upozornění na vhodnost upřesnění formulací. Komise potom dospěla k 
závěru, že vypořádání obou oponentských posudků bylo plně vyhovující. Přítomný školitel vyslovil 
svoji plnou spokojenost.  
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Ve všeobecné diskusi byla věnována pozornost následujícím tématům: vliv zvrstvení atmosféry na 
výsledky tunelových měření, spontánní úniky metanu, další rozvíjení použité metodiky. 
Doktorandka vhodně a kvalifikovaně reagovala, plně prokázala hlubokou znalost problematiky v 
širokém obsahovém kontextu. 
Po skončení diskuse následovalo uzavřené jednání komise. Komise jednomyslně zvolila způsob 
hlasování zvednutím ruky. 
 
 
 
Počet publikací: 16, z toho 8 impaktovaných 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 12  
Počet přítomných členů:    8 
Odevzdáno hlasů kladných:    8    
Odevzdáno hlasů neplatných:    0    
Odevzdáno hlasů záporných:    0    
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěl/a      � neprospěl/a    
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