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Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 

 

Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh 

obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně 

podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 

p. Patočka Vojtěch Mgr. 

Univerzita Karlova v Praze 
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ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce:  Predikce pohybů rotační osy řešením Liouvillovy rovnice 

 

Jazyk práce: anglický  

 

Jméno studenta/studentky: Mgr. Vojtěch Patočka 

 

Studijní program: fyzika 

 

Studijní obor: geofyzika 

 

Vedoucí  práce: Doc. Ondřej Čadek, CSc 

 

Oponent/oponenti: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D. 

 

Členové komise: 

prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. (předseda) – přítomen 

doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. – přítomen 

doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. – přítomen 

prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc. - nepřítomen 

doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. – přítomna 

RNDr. František Gallovič, Ph.D. – přítomen 

prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc. - nepřítomen 

doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc. – přítomen 

RNDr. Josef Pek, CSc. – přítomen 

RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc. – přítomna 

RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. - přítomen 

MŠMT: RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. – přítomen  

MŠMT: doc. RNDr. Jiří Vaněk, DrSc. – přítomen 

 

Datum obhajoby: 10. 9. 2013 

 

Průběh obhajoby: Student přednesl dobře připravenou prezentaci o metodě a výsledcích své práce, včetně 

jasného vymezení vlastního přínosu. Početné a detailní připomínky oponentky zodpověděl vyčerpávajícím 

způsobem. Následovala všeobecná rozprava, které se přes vysoce specializované téma zúčastnili čtyři členové 

komise (doc. Čadek, doc. Novotný, doc. Matyska, dr. Velímský) a opět také oponentka. Komise kladně 

zhodnotila náročnost tématu, kvalitu vykonané teoretické i numerické práce a přes některé nedostatky 

zmíněné v oponentském posudku (které však mohou představovat rozšíření modelů před případnou 

publikací výsledků) se jednohlasně rozhodla hodnotit práci známkou výborně.  

 

Výsledek obhajoby:   Výborně     
 

 

Předseda nebo místopředseda komise: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. (předseda) 

 


