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Zápis z obhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Farizy To|esh konané dne 24'I0.2013 od 13:00 hod.
v učebně Ložiskové sbírky na adrese A|bertov 6,Praha2

1.. Ve 13:00 hod., před oficiá|ním zahájením obhajoby, doktorandka požáda|a předsedkyni komise
prof. Rychtaříkovou o odk|ad začátku obhajoby, neboť na svém paměťovém mediu nenaš|a
prezentaci své doktorské práce. Předsedkyně ji vyhově|a a doktorandka odeš|a s dr. Burcinem
za pracovníky ClT za úče|em stažení prezentace z jiného, s prezentačním systémem
nekom oatibiIním médiem.

z. Ve 13:25 předsedkyně komise za přítomnosti doktorandky a všech č|enů komise zaháji|a

zasedání komise pro obhajoby doktorských dizertací' Uvítala jejíč|eny i doktorandku a

představila ji členům komise. Po té F. To|esh vyzva|a, aby průběhu nás|edujících 45 minut
představiIa svoji práci a prezentova|a jejívýchodiska, cíle, metody, výsledky a závěry.

3. Ve 13:27 F. Tolesh zaháji|a své h|avnívystoupení před komisí. Při prezentaci vyš|a ze struktury
před|ožené práce. Názorně a srozumite|ně seznámila č|eny komise s cí|y svého výzkumu, jeho

teoretickými a metodo|ogickýmivýchodisky, s výs|edky, k nímŽ dospě|a, a s h|avním závěry,

Prezentaci ukonči|a ve ].3:56.

4. Předsedkyně komise doktorandce poděkovala a vyzva|a prvního oponenta - dr. FiaIu, aby
přečetI svůj posudek.

5. Dr. Fia|a se ujaI s|ova ve 1'3:57. Vyzvedl původnost zvoleného tématu a v některých oh|edech

také jeho zpracování. Vys|ovi| se však kriticky k faktu, že práce je vytištěna v černobí|é verzi a
původně barevné grafy tak nejsou vůbec čitelné. Z obsahového h|ediska se pozastavil zejména
nad skutečností, že prognóza migrace v jednot|ivých souhrnných prognózách nenídostatečně
popsána a předpok|ady jejího da|šího vývoje nejsou zdůvodněny.

6. Ve ].4:01. se ujaI slova druhý oponent dr. Burcin. Ve svém detai|ním posudku zhodnotil práci po

jednot|ivých kapito|ách a vyjádři| se k autorkou navrhovaným řešením některých dílčích otázek
jejího výzkumu. Zdůrazni|, že úvodníčást práce až po přehled pouŽitých metod je v zásadě

zpracována v požadované kva|itě. H|avníkritické poznámky oponenta se však soustředi|y na

jádro v|astní práce doktorandky. Tyto poznámky vyp|ynu|y z detai|ního srovnáníobsahu práce

s předchozí předloženou verzí dizertace a s připomínkami vznesenými v oponentních posudcích z
prvníobhajoby. Konstatova|,že doktorandka většinu dříve zjištěných prob|émů odstrani|a tím,
že kritické pasáže textu a většinu objektů (grafů a tabulek)z práce jednoduše odstrani|a. Tím však

většinu problémů své dizertace nevyřešila. Navíc tímto krokem zásadním způsobem narušila

transparentnost svého výzkumu, jeho předpok|adů a výsledků, a na mnoha místech také

ovIivniIa ceI kovou srozu miteI nost textu d ize rtačn í práce.

7. Ve 14:09 přečet| své vyjádření ško|ite| dr. Kučera, který poukázaI na rozporuplné chování
doktorandky zejména v pos|ednítřetině jejího doktorského studia vyp|ývající mj. z neujasněnosti
a nestabi|ity osobních zájmŮ a cí|ů F. To|esh. Vyjádřil rozčarovánínad skutečností, že

doktorandka svým opakovaně iracionálním přístupem k finaIizaci doktorského výzkumu
znehodnoti|a veškeré předchozívynaložené úsi|ía investíce spojené s jejím studiem.

8. Ve 1.4:1.4 se na výzvu prof. Rychtaříkové sIova ujaIa opět F. Tolesh. Stručně se vyjádřiIa jen k

některým připomínkám oponentů. Z jejího neúp|ného vyjádření pak neby|o zřejmé, zda
s většinou z nich souh|asíči niko|i. Po té doktorandka požáda|a školite|e, za by nemoh| své



vyjádření shrnout pro |epší porozuměnív ang|ičtině. Školite| tak učini|. Na závěr této části
rozpravy F. To|esh s přednesenými h|avními body vyjádření škoIite|e explicitně vys|ovila souh|as.

9. Ve 14:25 předsedkyně komise prof. Rychtaříková ukonči|a diskusi k posudkům a vyjádření a
otevřeIa všeobecnou rozpraVu'

10. Nejprve se sama vyjádři|a k použitým grafickým výrazovým prostředkům a jejich plošné

nečiteInosti, která opět zásadním způsobem ov|ivni|a srozumiteInost textu.

1.1'. Nás|edně se ujaI slova Prof' Pav|ík. Vyzved|, že se doktorandka pod|e jeho názoru dobře
vypořáda|a s úkoly demografických projekcía prognóz. Nicméně se kriticky vyjádřil k pasáži

věnované demografickému přechodu, k etapizacitohoto procesu a také k některým da|ším

souvisejícím tvrzením doktorandky. Ta k vzneseným připomínkám nemě|a žádný komentář,
pouze se odvo|a|a na to, že kritizovaný obrázek a etapizaci převza|a z |iteratury, kterou řádně

citova la.

12. Prof' Rychtaříkova se ve své da|šíotázce dotáza|a, jakým způsobem doktorandka získa|a výs|edky

k|astrové ana|ýzy,jaké použi|a metody a jak na|oži|a přivýpočtech s rozdí|nými šká|ami hodnot
použitých proměnných. Doktorandka zprvu neporozumě|a otázce. Po jejím zopakování se
vyjádři|a v tom smys|u, že při výpočtech vyšla ze standardizovaných hodnot proměnných (z-

scores).

13. V da|ším diskusním vystoupeníDr. Kocourková požáda|a, aby doktorandka vysvět|i|a, na zák|adě

čeho a jak použila poznatky o vývoji plodnosti ve Francii a Turecku k prognózování vývoje
p|odnosti v Kazachstánu. Doktorandka však neby|a schopna uspokojivě vysvět|it, pod|e jakých

kriteriía na základě jakých ana|ýz zvo|i|a uvedené, ani da|šívybrané země pro odhad plodnostia
úmrtnosti.

1-4. Ve 1'4:47 prof . Rychtaříková rozpravu uzavře|a a požáda|a doktorandku aby se po dobu
uzavřeného zasedání komise vzdá|iIa.

15. Po závěrečné diskusi, které se zúčastni|ivšichni č|enové komise, da|a předsedkyně komise
hIasovat o výsIedku obhajoby.

16. Ve|kou většinou h|asů komise rozhod|a, že doktorandka Mgr. Fariza To|esh ani na druhý pokus

svou dizertaci neobháji|a.

17 , v 15:00 hod. prof. Rychtaříková oznámila výs|edek obhajoby doktorandce a zasedání komise
uzavře la.

V Praze dne 24.10.2013

Zapsa|: dr. T. Kučera
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Scht/á|iIa: prof. dr. J. Rychtaříková


