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Průběh obhajoby:  Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že všechny právní 

náležitosti jsou splněny a předal slovo uchazečce. Ta poté přednesla obsáhlý a podrobný referát o 

motivaci i výsledcích své práce (cca 30 min). Referát byl následován četbou posudků a položením otázek 

od  oponentů. Mgr. M Šimsová všechny otázky oponentů (otázky jsou uvedeny v posudcích a zde je 

neuvádíme) odpověděla ke spokojenosti oponentů.  

Ve veřejné diskuzi zazněly tyto otázky:  1) Dr. Čurík: Jaké jsou možnosti detekování procesu RA u 

molekulárních iontů HeLi+ a CO+ (otázka spíše na prof. Glosíka) , 2) prof. Grill: Jaká je přesnost určení 

rychlostních koeficientů? Na kolik platných míst je určená energie vázaných stavů? Co zanáší největší 

chybu do rychlostních koeficientů?, 3) Dr. Čurík poznamenal, že v mlhovinách srážky s třetím tělesem 

jsou mimořádně vzácné, 4) prof. Horáček: Jaké jsou limity použití semiklasické metody v kombinaci 

Breitovou-Wignerovou metodou?, 5) Dr. Čurík doporučil vhodnější metodu pro výpočet kvazivázaných 

stavů, 6) prof. Štěpánková se ptala: Jaké jsou příspěvky resonancí k rychlostním koeficientům a  jaký je 

vliv lokálních termodynamických podmínek na rychlostní koeficienty? Jak se tyto podmínky dají 

zahrnout do příslušných výpočtů? Mgr. M. Šimsová všechny otázky uspokojivě zodpověděla.  

V neveřejné části obhajoby bylo konstatováno, že předložená práce je výborná a všichni přítomní členové 

hlasovali pro udělení titulu Ph.D. 



 

 

 

Uchazečka odpověděla na  všechny otázky ke spokojenosti oponentů a stejný byl závěr i následující 

všeobecné diskuse. Závěrečné hlasování proběhlo veřejně a bez problémů. Uchazečce byl udělen 

titul Ph.D. 

 

Počet publikací:  4 
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Počet členů s právem hlasovacím: 7 

Počet přítomných členů:  6 

Odevzdáno hlasů kladných:  6 
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