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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal přítomné a stručně představil uchazeče. V

první části řízení student seznámil přítomné s obsahem své
diplomové práce. Přehledná, formálně pečlivě připravená a vhodně
strukturovaná obrazová prezentace představila průřez hlavními
výsledky. Stručně bylo geograficky vymezeno a geologicky
charakterizováno zkoumané území. Geologická charakteristika
vycházela z vlastního mapování a byla zasazena do kontextu
předchozích výzkumů a modelů dané oblasti. V hlavní části
prezentace pak byly ukázány a diskutovány charakteristiky
neoproterozoických vulkanitů z různých hledisek. Na závěr uchazeč
stručně shrnul hlavní výsledky. Po přednesení posudků školitele a
oponenta a reakci studenta na vznesené připomínky, proběhla
diskuze, ve které byly položeny následující dotazy, na které uchazeč
adekvátně reagoval. 

Opluštil: Vulkanické brekcie (lávové i vulkanoklastické) – způsob
vzniku. 

Opluštil: Křemen ve spilitu – důvody přítomnosti. 

Martínek: Strukturní měření – rozdílné směry ve vulkanitech a
sedimentech. 

Kraft: Silicity – tvar těles, původ vzniku. 
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Následně byla ukončena veřejná část obhajoby a na uzavřeném
zasedání komise byla diskutována klasifikace. Konečná známka
vzešla z hlasování přítomných členů komise: výborně – 3 hlasy,
velmi dobře – 1 hlas; celkově - výborně. 

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (přítomen) ............................

Členové komise: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (přítomen) ............................

prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (nepřítomen) ............................

Mgr. Karel Martínek, Ph.D. (přítomen) ............................

doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (přítomen)............................

doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (nepřítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

57472659 - 420755 - Bc. Michal Mráček

http://www.tcpdf.org

