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Průběh obhajoby: 1. Předseda komise doc. V. Kachlík seznámil přítomné s průběhem

studia Bc. Heleny Páchové, školitelem a oponenty práce.
2. Bc. Helena Páchová představila hlavní výsledky své diplomové
práce, která se zabývala cyklickou stavbou nýřanských vrstev v
centrální části kladensko-rakovnické pánve. Studiem vrtných profilů
prokázala, že cyklicita sedimentace byla řízena klimatickými
oscilacemi. Tektonika nehrála příliš výraznou roli.
3. Školitel práce prof. S. Opluštil, Ph.D. seznámil přítomné s
metodikou, průběhem a zpracováním diplomové práce. Konstatoval,
že studentka prokázala, že je samostatně schopna zpracovat zadané
téma na úrovni požadované pro tento typ kvalifikační práce
4. Prof. Pešek seznámil přítomné se svým oponentským posudkem.
Seznámil komisi se svými hlavními připomínkami. Připomínky měl
k názvu práce (slánské ložisko je spíše v centrální části kladenské
části kladensko-rakovnické pánve). Jinak kladně hodnotil formální
stránku práce, metodiku i hlavní závěry. Práce přispěla k definování
jednoho nového klimatického mezocyklu. Připomínky měl k i k
některým dílčím interpretacím např. synsedimentárním zlomům.
Drobné připomínky měl i k struktuře práce. Drobné nedostatky zjistil
i v citování literatury. Připomínku měl i k řezům, byly nedostatečně
využity při interpretacích. Doporučil práci k přijetí.
5. Uchazečka se vyjádřila k hlavním připomínkám oponenta Prof.
Peška. Odpověděla na otázku týkající se barvy spodní části
jelenických vrstev.
6. Následovala volná diskuse k diplomové práci. Doc. Sakala, na
jakém základě jste postupovala k identifikaci jednotlivých
mezocyklů. Doc. Kachlík – je možno korelovat vyčleněné cykly s
jinými pánvemi v okolí? Zatím to není možné a je to obtížné. Doc.
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Kraft – kladně hodnotil detailní zpracování profilů a řezů, ale
pozorování nebylo dostatečně využito k interpretacím. Doc. Kachlík
Závěr: Komise konstatovala, že práce odpovídá požadovaným
standardům pro diplomové práce. Komise se shodla na hodnocení
velmi dobře.
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