
Zápis z obhajoby doktorské disertační práce RNDr. Filipa Hartvicha,,Geodynamický

vyvoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumaly..

v oboru fyzická geografie na PřF UK v Praze

Veřejná obhajoba se konala dne l2.bŤezna2009 od 13.00 hod do 15.10 hod v posluchárně

Yěžna PřF UK v Praze, aÍo za účasti členů komise (eden člen této komise nebyl přítomen),

jednoho oponenta (druhý oponent se obhajoby nezúčastnil), školitele a hostů. Účast

přítomných na obhajobě je doloŽena dvěma prezenčními listinami, jednání řídil předseda

komise. Průběh obhajoby bylnásledující: 1) résumé hlavních životopisných, studijních a

publikačních údajů RNDr. Filipa Hartvicha (předseda komise), 2) presentace hlavních

výsledků disertační práce autorem (25 min), 3) přednesení oponentních posudků na diser1ační

práci (kladný posudek nepřítomného oponenta přečetl předseda komise)' 4) odpovědi RNDr.

Filipa Hartvicha na připomínky uvedené v posudcích oponentů, 5) diskuse členů komise a

dalších přítomných s autorem diser1ační ptáce, včetně stručného vyjádření školitele (doc.

RNDr' Vilímek, CSc.) k průběhu doktorandského studia RNDr' Filipa Hartvicha, 6) krátké

neveřejné zasedání komise, 7) tajné hlasování (vizpříIožené hlasovací lístky a dokument o

výsledku hlasování) a 8) sdělení kladného výsledku obhajoby RNDr. Filipu Hartvichovi.

odborné vystoupení doktoranda, sdělení školitele a oponentů (viz posudky v přílohách

tohoto zápisu), připomínkový a diskusní blok obhajoby doktorské disertační práce

dokumentovaly výbornou úroveň průběhu postgraduálního studia i fyzicko-geografických

výsledků výzkumu RNDI. Filipa Hartvicha. Komise zdŮrazřtýe, že a) téma diser1ační práce je

velmi aktuální, s převahou dosažených výsledků v rámci zák|adního výzkumu v oboru fyzická

geografie, a to se specializací na geomorfologii, b) stanovené cíle hodnoceného výzkumu

v rámci doktorandského studia byly splněny výborně. RNDr. Filipa Hartvich mátaké výborné

dosavadní výsledky publikační a odborné přednáškové činnosti. Na neveřejném zasedání

příslušné komise pro obhajoby proběhla velmi krátká diskuze, po níž se konalo tajné

hlasování (6 přítomných členů komise oprávněných hlasovat' yšech 6 hlasů bylo kl4{4qích)'

a to s celkovým ýsledkem této obhajoby

prospěl.

PPPť{NDr. Jan Kalvoda, DřSe:
á 

oředseda komise

Praha, 12,března2009


