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Příloha ě. I kZáznamu o průběhu obhajoby

Student: RNDr. Dagmar Chalupová

Studijní program: Fyzická geograÍie a geoekologie

Datum obhaj oby: 16.6.2011

Průběh obhajoby:

l. Předseda komise seznámil přítomné se základními životopisnými fakty o uchazeěce, tématu dizertační
práce a s publikaění činnosti uchazečky.

2. Uchazečka představila teze dizertaění práce a seznámi|a přítomné s hlavními dosaženými qýsledky.

Prezentace' přednesená kultivovaným projevem,by|ajasná, srozumitelná a obsahově vyěerpávající'

uchazečka dodržela stanovený časový limit pro představení práce.

3. Školitel doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., seznámil členy komise a plénum s pruběhem studia a

zpracování práce uchazeěky. Pozitivně hodnotil zejména mimořádný odbomý zábér a erudici uchazeěky,

systernatickou práci a soustavné rozšiřování znalostí i nad rámec studijního plánu, především v oblasti
geochemie. Vyzdvihl rovněž její mezinárodní zkušenosti, získané nazahraniěních stážích aýznam
práce v kontextu souěasných mezinárodních ýzkumů

4. oponenti práce - doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. a Ing. Libuše Benešová, CSc.' přednesli oponentní

posudky.

5. Uchazečka následně reagovala na připomínky oponentů, obsažené v posudcích a uspokojivě
zodpověděla všechny vznesené dotazy .

6 ' V následné diskusi vystoupili postupně členové komise i hosté z p|éna' Uchazečka reagovala na

jednotlivé dotazy, přesvěděivě zodpověděla všechny vznesené otázky a v rámci diskuse prokáza|a

h|ubokou znalost problematiky, schopnost širokého rozhledu a interdisciplinaritu.

Diskuse se zaměřila zejména na následujíci otázky:

Doc. Langhammer _ jaká rizika představuje kontaminovaný sediment pro jakost vody v Labi?
Riziko představuje zejména možnost remobilizace sedimentu při povodňoých událostech, a to jak
v rámci toku Labe, tak v údolní nivě.

Doc' Jelínek _ Byla v rámci práce provedenafázová ana|ýza sedimentů?

Fázová ana|ýza provedena nebyla, byly provedeny zrnitostní rozbory a stanovení vybraných prvků

ve frakci 20 pm.



Doc. Kulhaý - Mimo koncentraci rizikoých prvků v sedimentech by bylo vhodné dopoěítat

bilance objemů.

Pro odhad objemů by bylo vzhledem ke značně odlišné distribuci prvků ve zkoumaných profilech

nutné provést více ana|ýz, resp. odebrat více vzorků sedimentů.

Dr. Šefrna _ Jaká je odlišnost kontaminace sedimentů v labských jezerech s fluvizeměmi labské

ni\ry.

Toto srovnání nebylo provedeno' práce byla zarněřenapředevším na fluviálníjezera. Výsledky byly
proto porovnávány s pracemi zabývajicimi se fluviálními jezery v Polabí.

Doc. Vilímek - Míra variabi|ity vzorků sedimentů

Zatiženi sedimentů se velmi lišilo i v rámci jednoho jezera a jednotliqých zkoumaných vrstev. Byly
konstatovány např. aŽ několikanásobné rozdíly koncentrací zkoumaných prvků ve 30 cm vrstvě.

Dr' Šobr - Jaké jsou výsledky chemického rozboru sedimentu povodně 2002?

Pro srovnání s ýsledky prací zroku 2000-0l a vysledky po povodni 2002 neby|y prokázány ýrazné
změny v zatiženi sedimentů.

Dr' Matoušková - Vliv |okalizace odběrných profilů v jednotliých fluviálních jezerech na odlišnou

distribuci zatiženi sedimentů těžkými kovy. Byla provedena srovnávací ana|ýza fluviálních jezer

Labe s lokalitami ve středním Poýní?
Byly konstatovány výrazně vyšší hodnoty v profilech v blízkosti řeky, kde je odlišná dynamika

zanášení, ýsledky nebyly porovnávány s lokalitami v Po4ýní.

Ing. Hladný _využiti qýsledků disertační práce pro plány oblastí povodí podle směrnice EU
Práce nabizi možnosti ryužiti qýsledků v oblasti povodňové ochrany a řešení problematiky starych

zátěží.

Na nás|edném neveřejném zasedáni byl zhodnocen průběh a qýsledky obhajoby. Členové komise a

oponenti, oprávnění ke hlasování' se k ýsledku obhajoby vyjádřili tajným hlasováním, ve kterém

jednomyslně potvrdili qýsledek,,prospěla...

V rámci navazujícího veřejného zasedáni předseda komise seznámil uchazečku i plénum s kladným

výsledkem hlasování a doporuěením komise udělit RNDr. Dagmar Chalupové akademický titul

,,Doktor.., psaný ve zkratce Ph.D. za jménem.

V Praze dne20.6.201 .
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