Zápis z obhajoby doktorské disertačnípráce Mgr. Dušana Romportla
,,Typologie krajiny Českérepublikyóó v programu fyzická geografie a geoekologie
na PřF

UK v Praze

Veřejná obhajoba doktorské disertačnípráce se konala dne 8. dubna 2010 od 10.30 hod do
13.30 hod v posluchámě Mineralogie na PřF

UK, ato zaaktivní účastičlenůkomise, obou

oponentů' školitele a hostů. Účast přítomných na obhajobě je doložena dvěma prezenčními
listinami, jednání řídil předseda komise. Průběh obhajoby byl následující: 1) stručná
informace o souboru Životopisných' studijních a publikačních údajůMgr. Dušana Romportla
(předseda komise), 2) presentace hlavních výsledků disertaění práce autorem (35 min), 3)

přednesení posudků na disertačnípráci oponenty (viz příslušnépřílohy), 4) odpovědi
doktoranda na připomínky a názory oponentů, 5) rozsáhlá diskuse autora disertačnípráce
se členy komise a s oponenty,6) rozptava 2 hostů oponentury s doktorandem,7) neveřejné

zasedéní komise atajné hlasování (viz přiloženéhlasovací lístky a dokument o výsledku

hlasování) a 8) sdělení ýsledku obhajoby Mgr. Dušanu Romportlovi.
odborné vystoupení doktoranda a oponentů, připomínkový a diskusní blok obhajoby
doktorské disertačnípráce dokumentovaly velmi dobrý průběh postgraduálního studia
(převážně) geoekologických výsledků výzkumu Mgr. Dušana Romportla. V pruběhu
obhajoby komise doporučila, aby autor urychleně připravil hlavní metodologické a regionální

výsledky předložené disertačnípráce o komplexní typologii krajiny Českérepubliky do tisku,
přičemž je třeba přihlédnout k připomínkám oponentů.

V souhrnu bylo přítomnými ěleny komise

a oponenty konstatováno, že témadisertační

práceje aktuální a stanovené cíIe výzkumu byly v rámci doktorandského studia velmi dobře
splněny. Mgr. Dušan Romportl má velmi dobré dosavadní výsledky odborné publikační a
přednáškové činnosti. Na neveřejném zasediíní příslušnékomise pro obhajoby proběhla velmi

živá dískuze, po nížse konalo tajné hlasování (7 přítomných členůkomise oprávněných
hlasovat, z toho 7 kladných hlasů, 0 zaporný hlas a 0 členůkomise se hlasování zdrže|o\,
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RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.

předseda zkušebníkomise

Praha, 8. dubna 2010

ZAPIS
o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské

disertačnípráce

v pfogramu fyzická geografie a geoekologie

RNDr. Dušana Romportla
které se konalo dne 8.4.2010 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě
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