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Průběh obhajoby: 
Po prezentaci tezí a hlavních výsledků diplomové práce byly přečteny posudky vedoucího práce a 
oponenta (oba přítomni). Diplomant posléze reagoval na připomínky a dotazy obsažené v 
posudcích. Oponent  i komise vyjádřili s těmito reakcemi formální uspokojení, avšak bylo 
konstatováno, že některé výstupy použitého modelu jsou zřejmě zatíženy určitými nejasnostmi a 
nepřesnostmi a budou vyžadovat další rozsáhlejší rozpracování. Na toto konstatování přímo 
navázala obecná diskuse, která se především soustředila na další pokračování a metody řešení 
tématu modelování dynamiky atmosférických systémů exoplanet. 
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