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Datum obhajoby:  8. ledna 2014 
 
Průběh obhajoby: 
1) Předsedkyně, Prof. Šafránková zahájila obhajobu, představila uchazeče a oponenty. Konstatovala, že všechny podmínky a 
náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny a žádné připomínky či námitky k předložené disertační práci nebyly vzneseny. 
Dále informovala, že komise vytvořená pro tuto obhajobu je usnášeníschopná, neboť je přítomno 10 členů z 12 ti členů 
s právem hlasovacím. Předsedkyně oznámila komisi, že uchazeč byl studentem interního postgraduálního studia od 1.10.2006 
do 30.9.2010, složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho osobního studijního plánu, vykonal státní doktorskou 
zkoušku dne 29.1.2008 a zkoušku z anglického jazyka dne 17.9.2008, předložil doktorskou práci ve formě předepsané RDSO f-
2, životopis a seznam publikací a dalších vědeckých aktivit. Také školitelka a oponenti předložili svá vyjádření a posudky 
v písemné podobě. Oznámení o konání obhajoby bylo rozesláno v předepsaném termínu a k práci nedošly žádné připomínky. 
Poté předsedkyně přečetla životopis uchazeče a seznámila přítomné s jeho publikacemi a ohlasy na ně. 
2) Školitelka, Dr. Koucká Knížová, se vyjádřila k předložené práci a k uchazeči. Konstatovala, že během trvání práce se 
podařilo dosáhnout stanovených cílů a že uchazeč je schopen samostatné vědecké práce, což dokazují jeho publikace 
v kvalitních časopisech. Doporučila uznat předloženou práci jako disertační a udělit uchazeči titul Ph.D. 
3) Mgr. Z. Mošna představil výsledky své disertační práce. Oba oponenti přečetli posudky, ve kterých položili dotazy a doporučili 
práci k obhajobě a udělení titulu Ph.D. 
4) Uchazeč se vyjádřil k dotazům a připomínkám oponentů. Oponenti souhlasili s odpověďmi na své dotazy či nejasnosti.  
5) Poté předsedkyně otevřela veřejnou rozpravu k práci. 
6) Uchazeč uspokojivě odpověděl na položené dotazy během rozpravy, proto předsedkyně ukončila diskuzi a uzavřela veřejnou 
část obhajoby, poté proběhlo tajné neveřejné hlasování s výsledkem uvedeným níže. 
 
Dotazy z veřejné rozpravy (zapisoval Mgr. Jaroslav Urbář) 
Dr. Laštovička – Sporadická E vrstva ve formě necelistvých oblak způsobuje pouze částečný blanketing, proto možno pozorovat 
na ionogramu kritické frekvence vyšší vrstvy. 
Dr. Němec – Jaké jsou rozdíly v použitých modelech a samplování? Ovlivňují výsledný rozchod modelů i delší periody, větší 
sezónní variace, vliv Bz? A co životnost kvazi/oscilací 3/5 dní? Co vysvětluje větší amplitudy <h> v nižších šířkách? 
Prof. Němeček – Jaká je změna vrstvení ionosféry se změnou indexu sluneční rádiové aktivity F10.7?  
Doc. Přech – Kolik digisond celosvětově poskytuje data a jaké je jejich geografické pokrytí na jižní polokouli k průkaznému 
srovnání asymetrie ročního období?  
Dr. Truhlík (komentář) – Kvalita měření digisondami je velmi různá pro různé veličiny, foF2 je kvalitní, ale výška F2 vrstvy už 
často není nepoužitelná.  
Dr. Hellinger – Ukažte a popište příklad takového ionogramu (dnešní ionosondy jsou spíše interferometry). 
Prof. Šafránková – Zmínil jste rozdíl v geoefektvitě způsobené magnetickými oblaky oproti meziplanetárním projevům 
slunečních ejekcí koronální hmoty, dokážete ho vysvětlit?  
 
7) Na závěr všichni přítomní blahopřáli Mgr. Z. Mošnovi k úspěšnému vykonání obhajoby a předsedkyně, po konstatování, že 
RDSO f-2 uděluje uchazeči hodnost Ph.D., ukončila řízení pro udělení akademicko-vědeckého titulu a poděkovala všem 
přítomným za účast. 
 
Počet publikací: 5 publikací v IMF časopisech (na 1 z nich je uchazeč 1. autor); 1 práce 

v recenzovaném sborníku konference a 4 práce ve sborníku WDS (práce, 
na kterých je Z. Mošna spoluautorem, byly doposud 5 x citovány). 



 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 12 
Počet přítomných členů:  10 
Odevzdáno hlasů kladných:  10 
Odevzdáno hlasů neplatných:   0 
Odevzdáno hlasů záporných:   0 
 
Výsledek obhajoby:   prospěl 
Předseda komise:   Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 
 


