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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 PRŮBĚHU OBHAJOBY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Název práce:  Vliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště na charakter termální 

konvekce. 

 

Jazyk práce: český  

 

Jméno studenta/studentky: RNDr. Hana Šustková 

 

Studijní program: fyzika 

 

Studijní obor: geofyzika 

 

Vedoucí  práce: Doc. RNDr. Ctirad Matyska,  DrSc. 

 

Oponent/oponenti: Doc. RNDr. Hana Čížková, PhD. 

 

Členové komise: 

prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. (předseda) – přítomen 

doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. (místopředseda) – přítomen 

doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. – přítomen 

doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. – přítomna 

RNDr. František Gallovič, Ph.D. – přítomen 

prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc. – nepřítomen, omluven 

doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc. – přítomen 

RNDr. Josef Pek, CSc. –přítomen 

RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc. – nepřítomna, oluvena 

RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. - přítomen  

RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. – nepřítomen, omluven 

doc. RNDr. Jiří Vaněk, DrSc. – nepřítomen, omluven 

 

Datum obhajoby: 2. 9. 2014 

 

Průběh obhajoby: Jedná se o SZZ v opravném termínu. Studentka přednesla výsledky své přepracované 

práce v dobře připravené prezentaci . Následovalo čtení posudků. Vedoucí konstatoval  výrazné zlepšení 

oproti původní verzi a oponentka vznesla řadu (9) otázek. Diplomantka měla odpovědi připravené, ale 

některé byly nepřesvědčivé. Doc. Čadek diskutoval, nakolik je autorčin nápaditý analogový model 

relevantní. Ve veřejné rozpravě odpovídala studentka na další otázky doc. Matysky, Dr. Velímského a Dr. 

Galloviče. V neveřejném zasedání se komise s uznáním vyjádřila k objemu provedené práce, nápaditosti a 

zajímavým výsledkům. Současně však konstatovala nejasnosti a nepřesnosti, jak při popisu studovaných 

modelů, tak při hodnocení výsledků numerických a analogových experimentů.  Na závěr komise hlasovala o 

výsledné známce.   

 

Výsledek obhajoby: dobře      
 

Předseda komise: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.  


