
Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Barbory Černé

,,Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu

Jizerských hor.. v oboru fyzická geografie na PřF UK v Praze

Veřejná obhajoba se konala dne 16. února 2010 od 13.00 hod do 15.30 hod

v posluchárněvěž na PřF UK (Albertov 6, Praha 2) zattěasti 8 členů komise,

oponentů a hostů. Účast přítomných na obhajobě je doložena prezenčními listinami,

jednání řídil předseda komise. Pruběh obhajoby byl následující: 1) résumé studijních a

Životopisných údajů Mgr. Barbory Černé (předseda komise), 2) presentace hlavních

výsledků disertační práce autorkou (30 min), 3) podrobné přednesení obou posudků

disertační práce oponenty, 4) vyjádření školitele k pruběhu doktorandského studia

Mgr. Barbory Čemé (přečetl předseda komise), 5) odpovědi autorky na kritické

připomínky anázoty oponentů' 6) diskuse autorky disertaění práce se ěleny komise a

hosty (hlavní otázkyjsou uvedeny na diskusních lístcích), 8) neveřejné zasedání

komise atajné hlasování (vizpŤi|ožené hlasovací lístky a dokument o výsledku

hlasování)' 9) sdělení výsledku obhajoby Mgr. Barboře Černé.

odbomá vystoupení doktorandky, posudky oponentů a sdělení školitele,

připomínkový a diskusní blok obhajoby doktorské disertační práce dokumentovaly

velmi dobrou úroveň pruběhu postgraduálního studia a výsledků výzkumu Mgr.

Barbory Černé. Autorka práce má také dobrou dosavadní publikační a přednáškovou

činnost. Členové komise a hosté v diskuzi vyslovili řadu připomínek a dotazů, které

navazovaly nanénory oponentů o odbomé hodnotě tvůrčích částí disertačni práce.

Hlavní přínosy hodnocené práce spočívají jak v jejích metodologických aspektech,

tak poznatkových výsledcích regionálního charakteru. Autorka využívákombinaci

výzkumných metod, jednotlivá témata disertační práce jsou aktuální a stanovené

fyzicko-geografické cíle výzkumu se zaměřením na geomorfologii byly splněny.

Zasedéní členů komise a oponentů, které navazova|o na veřejnou část obhajoby,

bylo zaměřeno na souhrn kvantitativních i formálních aspektů hodnocení Mgr.

Barbory Černé v pruběhu obhajoby doktorské disertační ptáce.Na tomto neveřejném

zaseďání komise a oponentů se po diskuzi konalo tajné hlasování (7 členů komise

oprávněných hlasovat, ztoho 6 kladných hlasů, žáďný zápomý hlas a jeden se

hlasování zďržel), a to s celkovým výsledkem ,,prospěla...

Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., předseda zkušební komise - 
j,*' 
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Praha, 16. února 2010 r,.



ZÁPIS

o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertační práce

V programu Fyzická geografie a geoekologie

Mgr. Barbory černé

které se konalo ďne 16'2.2010 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě

Přítomno bylo celkem . 'ď.. členů' z toho oprávněných hlasovat ,ř-. a"nt,

Pro klasifikaění stupeň PROSPĚL /A hlasovalo ., . .?,. ... členů

NEPROSPĚr ta hlasovalo .....?'... členů

hlasování se zdrŽelo .. 4 .. členů

Podpis předsedy komise:

Podpisy členů komise:


