
Zápís z obhajoby Mgr. Barbory Topinkové. , která se konala dne 1'0.9.2010 na
Přírodovědecké fakultě UK v Praze 2. Al bertov 6.

Přítomni: dle prezenční listiny: RNDr. Radomír Čabala, Ph.D., doc. RNDI , ZbvněkHrka1. CSc..
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc., doc. dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.'prof. Ing. václav Janda,
CSc. a předseda komise prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.

omluvili se člen komise RNDr. Ivan Němeček, CSc. a oponent prof' RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Přítomen by dostatečný počet ělenů a oponentů,aby mohlo proběhnout hlasování o výsledku
obhajoby.

Pruběh obhajoby.
1. Předseda komise, T. Pačes zahájl|jednání v 9:00 a konstatoval že jsou splněny všechny

požadavky . pro konání obhajoby. Potom seznámil členy komise a hosty s profesním
životopisem doktorandky.

2. Magistra B. Topinková přednesla 35 minutovou přednášku, kde objasnila celkový rámec
disertace a pak se soustředila napÍezerltaci vlastních výsledků.

3. M. Cerník přečetl svůj posudek a doktorandka ihned odpovídala na vznesené připomínky.
Protože jejípráce byla vypracována v rámci dvou týmových projektu, oponent zejména
požadoval vysvětlit, které části plynou z kolektivní činnosti a které části jsou vlastním
příspěvkem doktorandky. Doktorandka podrobně tyto skutečnosti objasnila. Diskusi by1
přítomen Z,Yencelldes, kteý bylkonzultantem při výzkumu vedoucímu k disertaci a
spoluřešitelem jednoho z projektů na kterých doktorandka participov ala anevznes1 proti
tomuto vysvětlení žádnoa námitku.

4. Za oponenta !. Holoubka přečetl posudek V. Janda. Doktorandka odpověděla na vznesené
připomínky. Clenové komise s vysvětleními a výsledky diskuse souhlasili.

5. Protože oba oponenti ve svých posudcích doporučili přijetí disertace po vysvětlení
připomínek a na tyto připomínky doktorandka odpověděla tak' že proti tomu nebyly
zásadní námitky' předseda otevřelobecnou diskusi k disertaci.

6. V obecné diskusi doktorandka odpověděla na všechny dotazy. Tyto dotazy jsou
archivovány.

7 , Dále pokračovalo uzavŤenéjednání komise. Po podrobné diskusi proběhlo tajné
hlasování. Členů komise bylo 8, přítomno bylo 6 členů oprávněných hlasovat. Všechny
hlasy byly platné s výsledkem: Prospěla 4 hlasy a neprospěla 2 hlasy.

8' Po hlasováníve 12:00 byla doktorandka a hosté obhajoby pŤizváni do zasedací místnosti,
kde předseda komise doktorandce sdělil výsledek a blahopřáljí ke kladnému výsledku
obhajoby.

Y Praze, dne 10.9.2010

prof. RNDr. Tomáš Pačes' DrSc.
předseda zkušební komise



ZÁPIS

o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertaění práce

v programu aplikovaná geologie, oboru aplikovaná geologie se zaměřeními

Mgr. Barbory Topinkové

které se konalo dne 10.9.2010 na Univerzitě Karlově v Ptaze Přírodovědecké fakultě

Komise má celkem ... 8 ... členů, ztoho oprávněnýchhlasovat ... 8... členů

Přítomno bylo celkem ..6'.. členů, z toho oprávněných hlasovat ..á.. et..'ri

Pro klasifikačni stupeň PROSPĚL /A hlasovalo .. . .|r'.... členů

NEPROSPĚ* tn hlasovalo '.'.L...' členů

hlasování se zdrželo .....0..... členů

Podpis předsedy komise:

Podpisy členů komise:


