
 

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

Univerzita Karlova v Praze 
Matematicko-fyzikální fakulta 
 

ZÁZNAM O PR ŮBĚHU OBHAJOBY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Název práce: Projevy chaotického chování v pozorovaných a simulovaných řadách klimatických 
veličin 
 
Jazyk práce: český 
 
Jméno studenta/studentky: Bc. Jan Skořepa 
 
Studijní program: Fyzika 
 
Studijní obor: Meteorologie a klimatologie 
 
Vedoucí  práce: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. 
 
Oponent/oponenti: RNDr. Aleš Raidl, Ph.D. 
 
Členové komise: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.    přítomen 
Místopředsedkyně:  doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.  přítomna 
Členové:  doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc.  přítomen 
   doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.  přítomen 
   doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.  přítomen 
   doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.  přítomen 
   doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.  nepřítomna 
   RNDr. Martin Setvák, CSc.   přítomen 
MŠMT:  RNDr. Jan Laštovi čka, DrSc.  přítomen  
 
 
 
Datum obhajoby: 27.5.2014 
 
Průběh obhajoby: 
Diplomant prezentoval teze a podstatné výsledky svojí diplomové práce. Poté prezentoval svoje 
kladné stanovisko vedoucí práce a byl přečten posudek omluveného oponenta. Diplomant reagoval 
na dotazy a připomínky obsažené v posudcích, zejména v posudku oponenta. Komise vyslovila 
uspokojení nad touto reakcí, a to i v souvislosti s otázkami otevřenými pro další výzkum a 
přednesenými vysvětleními. Následující diskuse se zaměřila především na interpretační potenciál 
výsledků práce a roli nelineárních procesů v dynamice zemské atmosféry. 
 
Výsledek obhajoby:  �výborně   ⌧ velmi dobře  � dobře   � neprospěl/a    
 

 
Předseda  komise: Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 
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