Záryis z obhajoby doktorské disertačnípráce Mgr. Martina Baleje ,,Hodnocení vývoje

horizontální struktury krajiny lybraných modelových územíseverozápadních Čech
ve 2. polovině 20. století.. v oboru fyzická geografie na

PřF UK v Praze

Veřejná obhajoba se konala dne 31. ledna 2008 od l0.00 hod do l3.40 hod v posluchárně
VěŽ na PřF

UK, ato za aktivní účastičlenůkomise (eden člen této komise nebyl přítomen),

jednoho oponenta (druhá oponentka se obhajoby nezúčastnila a omluvil a se Ze zdravotních
důvodů)'školitele a hostů. Účast přítomných na obhajobě je doloŽena dvěma prezenčními
listinami, jednání řídil předseda komise. Průběh obhajoby byl následující: 1) résumé hlavních

Životopisných, studijních a publikačních údajůMgr. Martina Baleje (předseda komise),
2) presentace hlavních výsledků disertačnípráce autorem (30 min), 3) přednesení oponentních

posudků na disertačnípráci (kladný posudek nepřítomné oponentky přečetl předseda komise),
4) stručnéústnívyjádření školitele k průběhu doktorandského studia Mgr. Mar1ina Baleje,
5) odpovědi doktoranda na připomínky a názory oponentů, 6) Živá a

kritická diskuse členů

komise s autorem disertačníptáce,7) neveřejné zasedání komise atajné hlasování (viz
přiloŽené hlasovací lístky a dokument o výsledku hlasování) a 8) sdělení výsledku obhajoby

Mgr. Martinu Balejovi.
odborné vystoupení doktoranda' sdělení školitele a oponentů (viz posudky v přílohách
tohoto zápisu), připomínkový a diskusní blok obhajoby doktorské disertační práce
dokumentovaly velmi dobrou úroveň průběhu postgraduálního studia i geoekologických

výsledků výzkumu Mgr. Martina Baleje. Metodické a poznatkové výsledky hodnocené studie
mají uplatnění zejména v aplikovaných úlohách regionálně zaměŤeného geoekologického

výzkumu ve střední Evropě' Negativně bylo členy komise hodnoceno koncepčnírozštěpení
diser1ačnípráce a také nedůslednéodborné zpracováníjejí aplikačni azávěrečné části.

Závěrem bylo shrnuto, že téma disertačnípráce je aktuální a stanovené cíle výzkumu
byly v rámci doktorandského studia splněny' Mgr. Martin Balej má také velmi uspokojivé
dosavadní výsledky publikačnía přednáškové činnosti. Na neveřejném zasedání příslušné
komise pro obhajoby proběhlal<rátká diskuze, po nížse konalo tajné hlasování (6 přítomných
členůkomise oprávněných hlasovat, Z toho 5 kladných hlasů' 0 záporných hlasťr a 1 člen
komise se hlasování zdržel). a to s celkovÝm vÝsledkem
,,prospěI...

Pro'&Rxor. Jan Kalvoda, DrSč.
předseda zkušebníkomise
Praha, 31. ledna 2008

