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Univerzita Karlova  
Matematicko-fyzikální fakulta 

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
Název práce: Podobnosti chaotického chování Lorenzova 05 modelu a modelů ECMWF 
 
Jazyk práce: český 
 
Jméno studenta/studentky: Mgr. Hynek Bednář 
 
Studijní program: Fyzika 
 
Studijní obor: Meteorologie a klimatologie 
 
Školitel: RNDr. Aleš Raidl, Ph.D. (KFA MFF UK) 
 
Oponenti: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i) - přítomen 
        RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav  
      matematiky) - přítomen  
       
Členové komise: předseda:  doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (KFA MFF) - přítomen 
             
        členové komise:  prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (KFA MFF) - přítomen 
      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. Radan Huth, DrSc. (PřF UK) - přítomen 
                      prof. RNDr. Zb. Jaňour, DrSc. (ÚT AV ČR, v.v.i)- přítomen 
      doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (KFA MFF) - přítomna  
      RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ) - přítomen 
                                                            RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (ÚFA AV ČR, v.v.- přítomen 
      RNDr. Martin Setvák, CSc. (ČHMÚ) - nepřítomen 
      doc. RNDr. Zb. Sokol, CSc. (ÚFA AV ČR, v.v.i) -přítomen 
                             
Datum obhajoby: 17.9.2019 
 
Průběh obhajoby:    Předseda komise zahájil jednání v 9:00, byl zkontrolován dostatečný počet členů 
komise (viz prezenční listina), byl představen uchazeč a téma jeho disertační práce. Bylo konstatováno, že 
byly splněny všechny podmínky pro konání obhajoby. Předseda komise dále seznámil přítomné se 
životopisem a publikacemi uchazeče. Práce s dalšími dokumenty byla dána k dispozici k nahlédnutí. 
Následně byl představen školitel, který představil své stanovisko k práci uchazeče a jeho studiu. Školitel 
hodnotí práci jako výbornou s tím, že cíle práce byly splněny. Podobně hodnotí i obecně studium 
uchazeče. Následně uchazeč představil základní teze a získané výsledky své práce. Poté byli představeni 
oponenti, kteří přednesli své posudky. Oba oponenti hodnotí práci jako velmi dobrou, téma práce jako 
zásadní pro výzkum atmosféry a předpověď jejího vývoje. Připomínky oponentů byly zaměřeny zejména 
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na formální zpracování práce, na další vysvětlení získaných výsledků anebo použité metodologie. Žádná 
z připomínek neměla zásadní charakter, žádná z připomínek nezpochybnila celkovou úroveň. Uchazeč 
pak reagoval na připomínky a zodpověděl položené dotazy. Oponenti konstatovali, že jsou spokojeni 
s prezentovanými reakcemi. V návaznosti na to se rozvinula všeobecná diskuze o dalších detailech práce. 
Po ukončení rozpravy bylo ukončeno veřejné jednání a přistoupilo se ke hlasování. Hlasování bylo 
realizováno zdvižením ruky, ze 13 členů komise bylo přítomno 10, počet kladných hlasů byl 10. Následně 
byly vyhlášeny výsledky hlasování.  
 
Počet publikací:      7 recenzovaných, z toho 2 indexovaných ve WoS  
 
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:  x prospěl/a      q neprospěl/a    
 

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


