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Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil předseda komise, konstatoval splnění formálních podmínek obhajoby, nechal 
kolovat disertační práci, životopis uchazečky a seznam jejích publikací. Omluvil tři nepřítomné 
členy komise (Brechler, Laštovička - zdrav. důvody, Halenka-zahr. cesta). Potom představil školitel  
prof. Jaňour, uchazečku a přednesl svůj posudek. Následovala prezentace hlavních tezí a výsledků 
disertace uchazečkou. Potom přednesl svůj posudek přítomný  oponent a byl přečten posudek doc. 
Brechlera. Oba posudky byly jednoznačně kladné, obsahovaly pouze připomínky a dotazy nijak 
nezpochybňující úroveň a výsledky předložené práce jako doktorské disertace. Komise 
konstatovala, že uchazečka plně zodpověděla dotazy z posudku doc. Brechlera a rovněž přítomný 
druhý oponent vyslovil plné uspokojení nad reakcí uchazečky. Následovala obecná diskuse, v níž 
byla věnována pozornost zejména metodice tunelových měření, vztahům mezi interpretacemi jejich 
výsledků z hlediska technické hydrodynamiky a fyziky atmosféry a perspektivám pokračování 
výzkumu. V uzavřeném jednání komise proběhlo tajné hlasování s jednomyslným výsledkem ve 
prospěch přijetí předložené práce jako doktorské disertace. 
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Počet přítomných členů:    7 
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Odevzdáno hlasů neplatných:   0 
Odevzdáno hlasů záporných:    0 
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