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DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
Název práce: Analýza nárazů větru na území České republiky 
 
Jazyk práce: český 
 
Jméno studenta/studentky: Lukáš Pop 
 
Studijní program: Fyzika 
 
Studijní obor: 4f8 - Meteorologie a klimatologie 
 
Školitel: doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. (ÚFA AV ČR, v.v.i.) přítomen 
 
Oponenti: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. (ÚI AV ČR, v.v.i.) přítomen 
       prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TUL, Liberec) přítomen 
 
Členové komise: předseda - prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.   (KFA MFF) přítomen 
       místopředseda - doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. (KFA MFF) přítomen 
       doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   (KFA MFF) přítomen 
       doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.   (KFA MFF) přítomna 
       doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.    (KFA MFF) přítomen 
       RNDr. Radan Huth, DrSc.    (PřF UK) přítomen 
       doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.   (ÚFA AV ČR, v.v.i) přítomna 
       RNDr. Jan Laštovička, DrSc.    (ÚFA AV ČR, v.v.i.) přítomen 
       RNDr. Josef Keder, CSc.    (ČHMÚ) p řítomen 
       RNDr. Martin Setvák, CSc.    (ČHMÚ) p řítomen  
    
Datum obhajoby: 2. 9. 2015 
 
Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil předseda komise a konstatoval splnění všech podmínek pro její konání i 
usnášeníschopnost komise. Školitel představil doktoranda a přednesl své pozitivní hodnocení. 
Následovala prezentace hlavních tezí a výsledků disertace. Po jejím skončení byly prezentovány 
posudky oponentů. Doktorand podrobně reagoval 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 zohlednění orografických vlivů, meze extrapolace 
získaných regresních vztahů a časový horizont potřebné inovace výstupových mapových materiálů. 
Po skončení diskuse následovalo uzavřené zasedání komise a hlasování. 
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Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 10 
Počet přítomných členů: 10 
Odevzdáno hlasů kladných: 10 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěl/a      � neprospěl/a    
 

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


