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Jazyk práce: čeština
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Obor práce:
Vedoucí: doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Oponent(i): prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.

Datum obhajoby : 07.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Předseda komise V. Kachlík představil uchazečku přítomným

členům komise a hostům. 
2. L. Bojdová představila řešení a hlavní výsledky své diplomové
práce, která se zabývala palynologií lazijských a libiazských vrstev
polské části hornoslezské pánve. 
3. Doc. M. Košťák přečetl posudek školitele Doc. S. Opluštila, Ph.D,
který je v době obhajoby v zahraničí. Školitel ve svém posudku
konstatoval, že práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce
a doporučil jí k přijetí. 
4. Oponent prof. RNDr. Z. Kvaček, DrSc seznámil přítomné s
hodnocením diplomové práce. Konstatoval, že diplomantka zvládla
metodiku palynologického výzkumu a došla k zajímavým závěrům,
které se týkají jak stratigrafie, tak i paleoekologie sedimentů
uvedených litostratigrafických jednotek. Doporučil diplomovou
práci k přijetí s hodnocením výborně. 
5. Diplomantka odpověděla na hlavní připomínky prof. Kvačka a na
otázky, které jí položili přítomní členové komise a hosté.
6. Diskuse. K. Holcová kladně zhodnotila, že studentka učitelství
zvládla komplikované odborné téma. Otázala se, proč se autorka
nepokusila vyhodnotit statisticky distribuci spór. Prof. Kvaček se
vyjádřil k používání termínu sušší prostředí, tento termín není
vhodný, je třeba jej při případné publikaci nahradit přesnějším
vyjádřením. 
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Závěr: Po diskusi a návrzích školitele i oponenta se komise dohodla
na hodnocení práce známkou výborně. 
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