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Průběh obhajoby: 
Diplomant přednesl velmi stručně hlavní teze a výsledky své práce. Potom prezentoval svůj 
posudek vedoucí práce a byl přečten posudek nepřítomného oponenta. Komise konstatovala, že v 
obou posudcích je shodně uveden návrh na klasifikaci "dobře", ale současně jsou uvedeny četné a 
závažné připomínky. Věnovala se tedy spolu s diplomantem podrobně a obsáhle vypořádání těchto 
připomínek. Dospěla pak k závěru, že toto vypořádání splnilo svůj účel, i když diplomant na 
některé připomínky reagoval svými poněkud zjednodušujícími představami. Následná obecná 
diskuse se věnovala především klimatologickým a synoptickým přístupům k problematice 
středomořských cyklon. Komise se v uzavřeném jednání velmi podrobně a časově náročně věnovala 
otázce, zda předložená práce splňuje kritéria k tomu, aby mohla být uznána jako diplomová práce. 
Nakonec dospěla jednomyslně k závěru, že práce přes své zřejmé nedostatky obsahuje i určité 
odborně zajímavé a využitelné poznatky a celkově je ji možno jako diplomovou práci uznat, i když 
jde pravděpodobně o relativně nejslabší práci obhajovanou za posledních 5 let v oboru 
Meteorologie a klimatologie. Komise se v průběhu obhajoby rovněž věnovala poznámce v posudku 
vedoucího "... je patrné i to, že autor překládal danou pasáž z cizího jazyka...". Na základě 
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prohlášení diplomanta i vedoucího po nahlédnutí do textu dospěla k závěru, že takto použité pasáže 
jsou řádně citovány.  
 
 
 
 
Výsledek obhajoby:  �výborně   � velmi dobře  ⌧  
 dobře   � neprospěl/a    
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