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Student: Mgr. Branislav Šprocha
Studijní program: demografie
Studijní obor: bez oboru

Název práce: Polulácia Rómov na Slovensku a možnosti jej prognózovania
Jazykpráce: slovenský

Školitel: RNDr. Tomáš Kučera, CSc., UK PřF Praha

oponenti: RNDr. Luděk Šídlo, CSc., UK PřF Praha
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L--'tPředseda komise:

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., UK PřF Praha

Členové komise..
RNDR. Tomáš Kučera, CSc., UK PřF Praha
RNDr. Tomáš Fiala, CSc., VSE Praha .
RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D., VSE Praha

Členové komise a oponenti:
RNDr. Květa Kalibová, CSc., Praha
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.' UK PřF Praha
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prof. RNĎr. Jitka l{ychtaříková, CSc.
předsedkyně zkušební komise
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7ápis zobhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Branislava Špochy konané dne 15.8.2011

na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké faku|tě, Katedře demografie a geodemografie,

A|bertov 6, v místnostiZ1

Přítomni: všichni č|enové komise včetně ško|itele a obou oponentů d|e při|oŽeného

protokolu obhajoby

Průběh obhajoby:

1. Předsedkyně komise, prof. Rychtaříková ve 14:15 hod. přivítaIa všechny přítomné a

zahájila jednání komise.

2. PředstaviIa doktoranda a konstatova|a, že by|y spIněny všechny formální podmínky

konání obhajoby.

3. V 1'4:20 hod. zahájiI B. Šprocha prezentaci své práce, v níž seznámil s cí|y, průběhem a

výsledky svého doktorského výzkumu' Prezentaci ukončiI ve 15:05 hod.

4. V 15:06 vystoupiI se svým posudkem ško|itel T. Kučera, který zhodnotiI doktorandovu

práci a jejívýs|edky a předloženou dizertační práci doporučiI k obhajobě.

5. oponentka dr. Kalibová přednes|a posudek mezi I5:t2 a 15:25 hod. Jejíce|kově kladné

vyjádřen í obsahovalo několi k připom ínek a odborných dotazů směřujících

k doktorandovi. V závěru oponentka doporuči|a před|oženou práci k obhajobě.

6' oponent dr. Šídlo vystoupil také s veskrze k|adným posudkem. V něm kromě obsahu

vyzdvihl též kvaIitu zpracování všech prezentovaných výstupů i grafického zpracování

textu práce. Výhradu mě| pouze k něko|ika drobným koncepčním a technickým

nedostatkům. Dizertační práci v závěru svého vystoupenídoporučil k obhajobě.

7' V l.5:38 hod. prof. Rychtaříková zaháji|a odbornou rozpravu k práci. Nejprve Mgr.

Šprocha odpovědě| na připomínky a dotazy oponentů, kteří s jeho odpovědmi vyjádři|i

spokojenost' V diskusi vystoupi|o pět z šesti č|enů komise. Jimi vznesené otázky by|y

předIoženy na diskusních |ístcích, které jsou součástí dokumentace o obhajobě.

odpovědi doktoranda všechny tazate|e uspokoji|y, neboť dokumentova|y vysokou míru

odborné erudice a pIné zv|ádnutítématu dizertace.

8. V 16:02 hod. prof. Rychtaříková diskusi po vyčerpání všech dotazů ukončiIa, vyzvala

doktoranda a hosty, aby se dočasně vzdá|iIi a po krátké neveřejné diskusi komise

nechala v ].6:08 o výsledku obhajoby hIasovat. Z šesti oprávněných č|enů komise jich

hIasova|o 6. Všech šest hIasů by|o k|adných. HIasovací |ístky jsou také součástí

dokumentace o obhajobě.

Y 1"6:L2 hod. prof. Rychtaříková oznámi|a doktorandovi před komisí a hosty výs|edek

h|asovánía b|ahopřála mu k úspěšnému obhájenípřed|oŽené práce'

Zasedání komise ve věci obhajoby dizertační práce B. Šprochy by|o ukončeno V 16:15

hod.

9.

10.

V Praze dne 15.8.2011-
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Zapsa|: Tomáš Kučera /



Příloha č,.I kZáznamu o průběhu obhajoby

Student: Mgr. Branislav Šprocha
Studijní program: demograÍie
Datum obhajobY: 15.8.2011

Průběh obhajoby:

Á) L.'/ /
ťkf,ú.ld,";ú.^

prof. RNbr. Jitka Rychtaříková, CSc'
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