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Průběh obhajoby: 
V úvodu obhajoby předseda konstatoval, že byly splněny všechny požadavky na její konání a 
komise je usnášeníschopná. Potom školitel představil uchazeče a přednesl svoje stanovisko k 
obhajobě. Uvedl, že byly splněny všechny cíle zadaného úkolu a vyslovil s prací uchazeče plnou 
spokojenost. Následovala vlastní prezentace tezí a výsledků disertace přednesená uchazečem. 
Potom byly prezentovány posudky oponentů. Komise konstatovala, že oba posudky vysoce oceňují 
disertaci, její zpracování a dosažené výsledky, neobsahují žádné negativní připomínky ani 
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požadavky na potřebná doplnění při obhajobě. Následující diskuse byla věnovaná jak vlastní práci, 
tak jejímu širšímu věcnému kontextu. Soustředila se zejména na problematiku vzájemných 
interakcí mezi různými typy vlnových procesů v dynamice atmosféry, na související energetické 
transformace a odezvy v atmosférické cirkulaci. Pozornost byla též věnována prognostickému 
potenciálu dosažených výsledků. Diskuse jednoznačně svědčila o vysoké vědecké úrovni předložené 
disertace. 
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