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Filipa Scheinera

Po přivítání seznámil předseda komise přítomné s programem obhajoby a
stručně představil uchazeče. V následujících deseti minutách student
přednesl teze své bakalářské práce. Jeho projev byl kultivovaný,
prezentaci výsledků měl pečlivě připravenou. Obrazová dokumentace
byla názorná a přehledná. Ve svém posudku školitelka shrnula etapy
sestavování bakalářské práce a charakterizovala odborný profil studenta.
Předseda komise přečetl posudek za nepřítomnou oponentku. Následně
uchazeč reagoval na připomínky formulované v oponentském posudku.
Komise zhodnotila reakci jako relevantní. Poté proběhla krátká diskuse.
Doc. Holcová se zeptala na možné rozšíření různých typů foraminifer.
Doc. Kraft se dotázal na podpůrné důkazy vlivu meteorologických jevů
na vývoj společenstev foraminifer. Dotaz prof. Čepka se týkal
interpretace sedimentačního prostředí na základě vyhodnocení
společenstev foraminifer. Na všechny vznesené dotazy student adekvátně
odpověděl. tímto bodem skončila veřejná část obhajoby a následovalo
uzavřené zasedání komise. Po krátkém zhodnocení a vyjádření členů
komise předseda navrhl hodnocení, které bylo komisí jednomyslně
schváleno. Výsledek byl oznámen studentovi.
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