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Datum obhajoby: 09.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: 1. Předseda komise V. Kachlík seznámil přítomné s průběhem studia,

studijními výsledky a zadáním bakalářské práce.
2. Uchazeč. J. Bohadlo představil přítomným hlavní teze své
bakalářské práce, která se zabývala stratigrafickými korelacemi
příbřežních a hemipelagických facií na základě chemostratigrafie a
ichnofaciální analýzy v České křídové pánvi.
3. Školitel bak. práce Dr. David Uličný, CSc seznámil přítomné s
průběhem řešení bakalářské práce a zhodnocením jejích hlavních
výsledků. Konstatoval, že student přes nepříznivé okolnosti
způsobených kovidem, vrchovatě naplnil požadavky kladené na tento
typ prací. Práci proto doporučil jako nadstandartní k přijetí.
4. Předseda komise přečetl posudek Mgr. T. Kumpana, Ph.D.,
oponenta bakalářské práce. Přes dílčí formální nedostatky hodnotil
práci jako zdařilou, multioborovou a přesahující standardy běžné pro
kompilační bakalářské práce, jelikož práce obsahuje vlastní výzkum.

Diskuse:

Doc. Kachlík – Je možno vždy vztahovat poměř Si/Al k zrnitosti
sedimentů? Ne je to třeba korelovat ze sedimentologií i jinými
parametry.
Dr. Špillar – Proč jsou korelace ve svrchní části vrtu méně zřejmé? Je
třeba dalšími metodami zpřesnit, je to předběžná korelace.
Dr. S. Čech – Byly porovnávány korelace na křivkách karbonátů?
Neutronová karotáž ukazuje poměrně drobné korelace.
K. Martínek - Porozita a obsah karbonátu. Není možno srovnávat
horniny s vysokým obsahem karbonátu s horninami s malým
obsahem. Měla by se porovnávat relativní hodnoty.
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Závěr: Komise konstatovala, že bakalářská práce je přes formální
nedostatky nadstandartní. Komise se shodla na hodnocení výborně.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (přítomen) ............................
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