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Datum obhajoby: 19.09.2011
Průběh obhajoby: Průběh obhajoby: 

1) autorská prezentace cílů a průběhu výzkumu, zpracování a hlavních
výsledků diplomové práce (15 min), 2) vystoupení vedoucí práce a
oponenta (15 min, originály obou posudků viz v příloze), 3) odpovědi
autora práce na velmi kritické hodnocení, zásadní připomínky a námitky
uvedené v posudcích oponenta a vedoucí práce, 4) otázky členů zkušební
komise                a odpovědi autora práce, a dále koncepčně zaměřená
diskuse (15 min), 5) neveřejné jednání zkušební komise a sdělení výsledku
obhajoby autorovi diplomové práce.
    Členové zkušební komise, oponent a vedoucí práce hodnotili
předloženou diplomovou práci Pavla Strachoty, včetně průběhu její
obhajoby jako nedostatečnou. Podrobné důvody tohoto názoru jsou
objasněny jak v obou písemných posudcích, tak byly rozvedeny členy
komise v diskusním bloku obhajoby. Autor práce se nezaměřil na
fyzicko-geografické aspekty řešeného problému, zdůrazňoval pouze
testování metodologických přístupů resp. postupů (např. zpracování
různorodých údajů pomocí matematického aparátu neuronových sítí) při
analýze (zčásti převzatých) dat a nedospěl ani k solidnímu řešení
vybraných (zadaných) cílů práce. V uvedených aspektech je hodnocená
diplomová práce nedokončená, což se negativně projevilo i v průběhu její
obhajoby.
Poznámka: Předseda komise upozornil Pavla Strachotu na odstavce č. 4 a 5
článku 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a



zároveň na navazující Pravidla            pro organizaci studia na PřF UK,
článek 11 a příloha č. 2.

Výsledek obhajoby: Zkušební komise na neveřejném zasedání rozhodla o
celkovém hodnocení této diplomové práce a její obhajoby stupněm
neprospěl.
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