Zápis z obhajoby doktorské disertačnípráce Ing. Libora Elledera
o,Využitelnost proxydat v hydrologii:
Rekonstrukce řady kulminačníchprůtokův Praze pro období 1118 _2002"

Při představení kandidáta bylo konstatováno, že se jedná o zkušeného pracovníka
Českéhohydrometeorologického ústavu v Praze' ktery má rózsáhlou publikačníčinnost. Je
autorem či spoluautorem více než třiceti původních vědeckých prací a pojednání.

V posledních letech publikoval rovněž ve významných zahtaničníchčasopisech a autorsky

se

podílel na několika monografiích.
Během prezerrtace práce seznámil autor komisi nejprve s cíli a metodikou práce. Poté
uvedl přehled dosažených výsledků své práce a na závěr shrnul nejdůležitějšípoznatky'
Vystoupení kandidáta bylo přehledné a přesvědčivé,nemělo však patřičný spád, přičemžse
autor nedodrŽel stanovený časový limit. Během prezentace i v následné diskuzi prokáza|
autor hluboké znalosti v oboru historické hydrologie resp. paleohydrologie. Nashromáždil
mimořádně bohatý materiá| historických dat o povodních v Praze, který v této podobě nebyl u
nás dosud zpracován.
Komise konstatovala, Žekanďidátmá vynikající znalosti v historické hydrologii a jeho
práce znamená zásadni přínos k tématice historických povodní. oceněn byl rovněŽ
mezioborový přístup kandidáta v hodnocení historických povodní na :územi Prahy. PouŽité
metody i
dosažené výsledky budou vyuŽity v aplikované hydrologii u nás i ve
středoevropském prostoru.
V průběhu diskuze vysvětlil autor uspokojivě připomínky z oponentských posudků,
odpověděl fundovaně na poloŽené otazky a s přehledem reagoval i na otázky z p|éna.I přes
vysoce pozitivní hodnocení členy komise a jednoznačný výsledek hlasování (7 kladných
hlasů) by|o závěrem konstatováno, že autor musí odstranit zpráce připomínky technického
charakteru, tzn. chyby v citacích literatury, překlepy, doplnit diakritiku' dále upravit četná
nesrozumitelná vyjádření. Na tyto úpravy bylo stanoveno období do konce října 2010. Teprve
poté bude práce uložena do Zák|adní geografické knihovny a do archivu katedry
ýzické
geografie a geoekologie.

Praha,

24.9.2010
Doc.RNDr. Bohumír
předseda

ZÁPIS
o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertačníptáce
V programu geografie' oboru ťyzická geografie

Ing. Libora Elledera
které se konalo dne 23.9.2010 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě
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