
Zápis o obhajobě disertační práce
Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Juraj Lörinčík
Identifikační číslo studenta: 22396185

Typ studijního programu: doktorský
Studijní program: Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
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Název práce: Magnetic reconnection and its manifestations in solar flares and
eruptions
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Jazyk práce: angličtina
Jazyk obhajoby: čeština
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Oponent(i): Sophie Masson

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Datum obhajoby: 13.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Hlasování komise: prospěl/a: 6      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: V úvodu předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné a uvedl
základní údaje o obhajované práci. Disertační práce v oboru P4F1
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika byla vypracována na
Astronomickém ústavu AV ČR v rámci společné akreditace s MFF
UK. Obhajoba se konala hybridní formou.

Obhajobě byl přítomen plný počet členů komise a byly splněny
veškeré podmínky kladené na její personální složení. Čtyři členové
komise byli přítomni osobně, dva členové se zúčastnili formou
vzdáleného připojení (Zoom). Předseda komise informoval přítomné,
že uchazeč splnil veškeré studijní podmínky a odevzdal disertační
práci se všemi náležitostmi. Termín obhajoby byl včas zveřejněn.
Text disertační práce, posudky obou oponentů a vyjádření školitele
byly po předepsaný čas vystaveny na studijním oddělení MFF UK a
elektronicky ve Studijním informačním systému. K práci nebyly
doručeny kromě posudků oponentů a vyjádření školitele žádné další
připomínky. Oponenti se obhajoby účastnili formou
videokonference. Obhajoba byla vedena v jazyce anglickém.

Předseda komise přečetl stručný životopis doktoranda. Plný text
disertační práce autoreferát a seznam publikací byly členům komise
poskytnuty v předstihu před konáním obhajoby. Školitel doc. Dudík
seznámil přítomné se svým vyjádřením k doktorandovi a k disertační
práci. Konstatoval, že práce přináší cenné nové výsledky, z nichž
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celá řada byla již publikována, další výsledky se k publikaci
připravují. Obhajoba byla ukončena ve 12:30 hod sdělením kladného
výsledku předsedou komise.

Doktorand představil hlavní výsledky své disertační práce v
přehledné, dobře strukturované a velmi obsažné prezentaci.
Následovalo představení posudků samotnými oponenty a odpovědi
uchazeče na komentáře a připomínky uvedené v posudcích. Členové
komise a přítomný oponent vyjádřili spokojenost s odpověďmi a
doporučili práci k přijetí. Následovala všeobecná rozprava ve které
vystoupili dr. Mason, doc. Varady, prof. Karas, prof. Krtouš a
školitel doc. Dudík. Množství dotazů odpovídalo živému zájmu,
který předložená práce vyvolala především díky jejímu aktuálnímu
observačnímu kontextu a množství originálních publikací
připravených doktorandem.

Po ukončení veřejné části obhajoby se konalo uzavřené jednání
komise, ke kterému byl přizván školitel a oponenti. Nikdo z členů
nepožádal o tajné hlasování; následovalo tudíž otevřené hlasování v
rámci komise. Jeho jednoznačný výsledek zaznamenal předseda
komise a skrutátoři, prof. Krtouš a doc. Švanda.
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