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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: RNDr. Roman Fuchs, CSc.
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Datum obhajoby : 09.09.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Uchazeč prezentoval standardní formou výsledky své práce. Posudky

vedoucího diplomové práce a oponenta byly přečteny před komisí v
plném znění a byly doplněny dalšími postřehy a poznámkami, které
umožnily přítomným učinit si dostatečný obraz o kladech a záporech
předkládané diplomové práce. Prezentaci výsledků v textu DP je
vytýkána nečitelnost popisků u grafů a popis výsledků multivar.
analýz nebo zdůvodění výběru zvolené analýzy. Na námitky,
poznámky a otázky formulované v posudcích uchazeč reagoval
uspokojivě. V otevřené diskuzi zaznělo několik dotazů, např.: Jak byl
proveden odhad staří stromů? Je datlík tříprstý specializovaný
predátor? Čím se živí, když není kůrovcová kalamita? Lze očekávat
pokles hustoty populace datlíka bez kalamitního stavu? Nemohla
průměrná nadm. výška lokalit ovlivnit variabilitu dat? Dotazy z pléna
uchazeč zodpověděl uspokojivě a prokázal tak dobré odborné
předpoklady

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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