Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Davida Píši

Étude des émissions électromagnétiques enregistrées
par le satellite DEMETER
konané dne 16. října 2012
v LPC2E/CNRS v Orléans ve Francii

Obor: f-2, Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Předseda: Prof. Thierry Dudok de Wit – Univerzita v Orléans, Francie
Členové:
RNDr. František Něměc, PhD. (MFF UK)
Ing. Jan Souček, PhD. (ÚFA AV ČR)
Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (MFF UK)
Prof. Thierry Dudok de Wit (Univerzita v Orléans, Francie)
Dr. Michel Parrot (LPC2E/CNRS Orléans, Francie)
Dr. Jacques Zlotnicki (Observatoire Physique du Globe, Clermont-Ferrand, Francie)

Oponenti:
Prof. David R. Shklyar. (IKI Moskva, Rusko)
Dr. Jacques Zlotnicki (Observatoire Physique du Globe, Clermont-Ferrand, Francie)

Školitelé:
Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (MFF UK)
Dr. Michel Parrot (LPC2E/CNRS Orléans, Francie)

Průběh obhajoby (konané ve francouzském jazyce):
1. Předseda, Prof. Thierry Dudok de Wit, zahájil obhajobu, představil uchazeče a všechny
členy komise. Během úvodu konstatoval, že všechny podmínky a náležitosti k vykonání
obhajoby byly splněny a žádné připomínky či námitky k předložené disertační práci
nebyly vzneseny. Dále konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
2. Předseda informoval komisi, že uchazeč byl studentem doktorského studia v režimu
co-tutelle na Univerzitě v Orléans ve Francii a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Student složil všechny dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho
osobního studijního plánu. Oba oponenti předložili svá vyjádření a posudky v písemné
podobě. Oznámení o konání obhajoby bylo rozesláno v předepsaném termínu.
3. Mgr. David Píša přednesl prezentaci o výsledcích své disertační práce, a to přehledně a věcně
správně, jak později konstatovali členové komise.
4. Předseda postupně vyzýval jednotlivé členy komise, aby zhodnotili předkládanou
disertační práci, uvedli své připomínky a položili uchazeči upřesňující dotazy. Uchazeč odpověděl
na všechny vznesené dotazy a vysvětlil připomínky.
5. Předseda komise se poté zeptal publika, zda chce někdo z přítomných rovněž přispět do diskuse

nebo vznést dotaz. Uchazeč poté odpověděl na všechny dotazy publika. Následně předseda komise
ukončil veřejnou část obhajoby.
Poté proběhlo neveřejné zasedání komise, která se jednomyslně shodla, že dizertační práce je úspěšně
obhájená:
Počet členů s právem hlasovacím: 6
Počet přítomných členů: 6
Odevzdáno kladných hlasů: 6
Odevzdáno hlasů záporných: 0
Odevzdáno hlasů neplatných: 0

v z.

Prof. Thierry Dudok de Wit
předseda komise

