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Výsledek jednání komise: prospěla
⌧Komise uznává předloženou diplomovou práci jako rigorózní práci.
Komise uznává předloženou disertační práci jako rigorózní práci.
Komise posoudila obsah a výsledky diplomové práce žadatelky „Posouzení schopnosti regionálních klimatických modelů
simulovat klima na území ČR“, dále pak věnovala pozornost posudku oponenta a textu článku, jehož základ tvoří hlavní
výsledky zmíněné diplomové práce a jenž je po recenzi přijat k publikaci v časopise Studia geoph. et geod. (IF). Po zvážení
všech okolností došla k závěru, že daná diplomová práce nesporně obsahuje nové vědecké poznatky, a to zejména v aplikacích
a interpretaci výstupů klimatických modelů pro území České republiky. Kvalita těchto výsledků je potvrzena i recenzním
řízením v uvedeném časopise. Komise dále konstatovala, že existující posudek oponenta diplomové práce je dostatečný, a
nepovažovala proto za potřebné posouzení novým oponentem. Na základě právě uvedených skutečností a s přihlédnutím
k dobré formální úrovni předložené diplomové práce komise konstatovala, že jsou splněny podmínky pro uznání diplomové
práce jako práce rigorózní.

Předseda nebo místopředseda komise: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

