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Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil předseda komise a konstatoval splnění všech podmínek pro její konání i 
usnášeníschopnost komise. Školitel představil doktorandku a přednesl své pozitivní hodnocení. 
Následovala prezentace hlavních tezí a výsledků disertace. Po jejím skončení byly prezentovány 
posudky oponentů. Doktorandka podrobně reagovala na připomínky a dotazy obsažené v 
posudcích. Oponenti i komise vyslovili s touto reakcí plné uspokojení. Potom byla otevřena obecná 
diskuse k disertaci, která se zejména soustředila na fyzikální interpretace výsledků ve vztahu ke 
struktu ře konvektivních bouří a na možnosti využití ve velmi krátkodobé prognóze vývoje 
konvektivních jevů. 
Po skončení diskuse následovalo uzavřené zasedání komise a hlasování. 
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Počet publikací: 15 (IF 3) 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 10 
Počet přítomných členů: 9 
Odevzdáno hlasů kladných: 9 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0  
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěl/a      � neprospěl/a    
 

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


