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Datum obhajoby: 17.09.2020 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Vzhledem k tomu, že předseda komise prof. Jan Bednář byl v tomto

případě oponentem, moderoval obhajobu při prezentaci
oponentského posudku a reakci diplomanta doc. Tomáš Halenka.

Diplomant popsal a charakterizoval ve svém vystoupení hlavní
výsledky diplomové práce. Potom byly prezentovány posudky
vedoucího a oponenta, které vyzněly v zásadě shodně. Vysoce
pozitivně hodnotily význam a kvalitu výsledků provedeného
počítačového modelování, velmi kriticky však hodnotili technickou
úroveň a formální zpracování. Oponent i vedoucí se shodli na tom, že
práce mohla být vynikající, kdyby byla autorsky provedena ještě
závěrečná kritická redakce jejího uspořádání. Za dané situace však
práci v odevzdané podobě takto nelze hodnotit. Diplomant tyto
chyby uznal a omluvil se za to, že práci dokončoval ve spěchu.
Oponent vyjádřil celkově s vystoupením diplomanta uspokojení a
následující diskuse se soustředila na současný stav a budoucí
perspektivy zahrnutí atmosférické chemie do meteorologických
prognostických modelů. Ve smyslu návrhu oponenta byla věnována
pozornost parameterizacím procesů souvisejících s konvekcí a mezní
vrstvou. Diplomant se aktivně a kvalifikovaně do diskuze zapojoval.
Po diskusi následovalo uzavřené jednání komise.
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