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Zápis

ze zasedání komise pro obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Michaely Koshové ''Vliv
klimatických podmínek a yměn v krajině na pračí společenstva'' v oboru Environmentální
vědy.

Místo a datum konání:
Komise se sešla dne25.10.2016 v 15:30 v knihovně Ústavu pro životní prostředí PřFUK, Benátská
2 (viz přiložená prezenční listina).

Program:
1) Uvod. Představeníuchazeče, seznámení komise s životopisem' průběhem studia, publikační

činností.

Prezentace disertace. Mgr. Michaela Koshová prezentovala standardní formou výsledky své
práce. Přednáška trvala 25 minut.

Posudky oponentů. Posudky oponentu byly přečteny před komisí v plném znění a byly
doplněny dalšími postřehy a poznámkami, které umožnily členům komise utvořit si
dostatečný obtaz o kladech a záporech předkládané disertace.

Diskuse připomínek plynoucích z posudků. Mgr. Michaela Koshová reagova|anaotánky,
námitky apoznámky formulované oběma oponenty v posudcích av navazující rozpravě.

Všeobecná diskuse. Členové komise vznesli na uchazečku řadu doplňujících dotazů,
připomínek a komentářů (viz diskusní lístky). otázky a připomínky byly uspokojivě
zodpovězeny.

Uzavřené iednání komise. Komise zváž1|a v detailní rozpravě všechny aspekty práce i ústní
obhajoby.

Hlasování. Členové komise hlasovali tajně prostřednictvím hlasovacích lístků. Celkoý
výsledek hlasování byl kladný (viz hlasovací lístky a přiložený zápis o hlasování).

Závěr jednání. Členové komise, uchazečka a hosté byli seznámeni s výsledky tajného
hlasování. Předseda komise uzavŤe| iednání návrhem na udělení titulu PhD.

Stanovisko:
Komise doporučila předkládanou práci jako práci disertační a udělení uchazečce titulu ,'doktor..
(Ph.D.) v oboru Environmentá|ní vědy.

Dne 25.10.2016

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
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