
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 
 
Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh 
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně 
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 

Univerzita Karlova  
Matematicko-fyzikální fakulta 

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
Název práce: Spatiotemporal variability of global and regional climate models 
 
Jazyk práce: anglický 
 
Jméno studenta/studentky: Lenka Crhová 
 
Studijní program: Fyzika 
 
Studijní obor: Meteorologie a klimatologie 
 
Školitel: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. 
 
Oponenti: doc. RNDr. Radan Huth, DrSc., Př. F UK 
        RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., ČHMÚ  
        
 
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) - přítomna 
      doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (KFA MFF) - přítomen 
      RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ) - nepřítomen 
      doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (KFA MFF) - nepřítomen 
      RNDr. Radan Huth, DrSc. (PřF UK) - přítomen 
      prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (ÚT AV ČR, v.v.i.)-nepřít. 
      RNDr. Martin Setvák, CSc. (ČHMÚ) - přítomen 
      RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (ÚFA AV ČR, v.v.i.) - nepřítomen 
 
Datum obhajoby: 23.5.2019 
 
Průběh obhajoby: Jednání zahájil předseda komise, konstatoval usnášeníschopnost komise a 
skutečnost, že jsou splněny všechny podmínky pro řádné konání obhajoby. Vzhledem k tomu, že 
školitelka se omluvila ze zdravotních důvodů, byl v plném znění přečten její posudek. Následovala 
prezentace hlavních tezí a výsledků dizertace uchazečkou. Potom následovala prezentace 
oponentských posudků. Posudek omluveného oponenta dr. Metelky byl přečten v plném znění. Doc. 
Huth obsáhle komentoval svůj posudek a sdělil p řitom, že jednoznačně podporuje kladný výsledek  
obhajoby a oceňuje význam i kvalitu dosažených výsledků. Svoje připomínky charakterizoval spíše 
jako poznámky k interpretaci výstupů dizertace a podněty pro zaměření navazujícího výzkumu. 
Mezi ním a uchazečkou se tomto směru rozvinula plodná diskuse, jíž nakonec sám oponent velmi 
pozitivně ocenil. Ohledně drobnějších připomínek nepřítomného oponenta komise dospěla 
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k závěru, že byly v plném rozsahu řádně vypořádány. V následující obecné diskusi byla věnována 
pozornost především otázkám statistického hodnocení výstupů globálních i regionálních 
klimatických modelů, v nich používaným parametrizacím a perspektivám výzkumu i praxe v této 
rozsáhlé tematické oblasti. Následovalo uzavřené zasedání komise a hlasování. Vzhledem 
k bezproblémovému průběhu jednání nikdo nepožadoval tajné hlasování, které se tedy uskutečnilo 
zvednutím ruky s jednomyslným výsledkem. 
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Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím:      12  
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Odevzdáno hlasů kladných:                  7           
Odevzdáno hlasů neplatných:               -            
Odevzdáno hlasů záporných:                0            
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