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Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
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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. 
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Václav Holý – přítomen, Hynek Biedermann – nepřítomen, Jiří Englich – nepřítomen, Miroslav Cieslar – 

nepřítomen, Martin Diviš – nepřítomen, Jaromír Fähnrich – přítomen, Lenka Hanyková – nepřítomna, 

Ladislav Havela – přítomen, Petr Chvosta – nepřítomen, Miroslav Karlík – přítomen, Ivan Krakovský – 

nepřítomen, Robert Král – nepřítomen, Petr Kužel – nepřítomen, Radomír Kužel – přítomen, Jan Prokeš – 

nepřítomen, Miloš Rotter – nepřítomen, Vladimír Šíma – přítomen, Helena Štěpánková – přítomna, Ilja 
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Datum obhajoby: 14. 5. 2013 

 

Průběh obhajoby: 

Student seznámil komisi s diplomovou prací a jejími výsledky v krátké prezentaci, která obsahovala i 

názornou demonstraci rozptylu světla na částicích v proudící kapalině. Poté následovalo přečtení posudků 

vedoucího práce a oponenta. V následující části obhajoby student zodpověděl dotazy oponenta týkající se 

Vinenova modelu protiproudu a statistického rozložení vertikálních rychlostí částic a důvodu jeho 

asymetrie. Posudek vedoucího žádné explicitní otázky neobsahoval. Po zodpovězení otázek oponenta 

následovala obecná diskuse, v níž se student mj. vyjádřil k možnosti studovat rozložení rychlosti 

dopplerovskou anemometrií. 
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