Zápis z obhajoby doktorské disertačnípráce Mgr. Martina Lexy
,,Vyhodnocení koncentrací dusičnanův drobných tocích povodí Želivky a
ana|ýza povodí těchto toků.. v oboru fyzická geografie na PřF

UK

v Praze

Veřejná obhajoba se konala dne l. bÍezna2007 od 13 00 hod do 15.30 hod
v posluchárně Pravá rýsovna na PřF tJK (Albertov 6, Praha 2) za a\<twní účastičlenů
komise, jednoho oponenta, školitele a hostů. Účast přítornných na obhajobě je
doložena dvěma prezenčnímilistinami, jednání řídil předseda komise' Pruběh
obhajoby byl následující: 1) résuméživotopisných. studijních a publikačních údajů

Mgr. Martina Lexy (předseda komise), 2) presentace hlavních výsledků disertační
práce autorem (35 min), 3) vyjádření školitele k pruběhu doktorandského studia Mgr.

Martina Lexy, 4) podrobné přednesení posudku disertačnípráce oponentkou, 5) za
nepřítomného oponenta přečetl posudek předseda komise, 6) odpovědi doktoranda
na poměrně četnékritické připomínky a názory oponentů, 7) rozsáh|á diskuse autora

disertační práce se členy komise (hlavní otázky jsou uvedeny na diskusních lístcích),
8) neveřejné zasedáni komise atajné hlasování (vizpřiložené hlasovací lístky a

dokument o výsledku hlasování). 9) sdělení výsledku obhajoby Mgr. Martinu Lexovi.

Předseda komise sdělil zásadní nesouhlas s rozvrhovým přesunutím obhajoby
disertačnípráce na úrovni Ph.D. do nevhodných prostor. Dodatečnéurčená
posluchárna ,,Pravá rýsovna.. (Albertov 6) neodpovídá technickými parametry
potřebám a závaŽnosti obhajob disertačních prací na PřF UK v Fraze,

odborné vystoupení doktoranda, sdělení školitele a oponentů, připomínkový a
diskusní blok obhajoby doktorské disertačnípráce dokumentovaly dobrou úroveň
pniběhu postgraduálního studia a do určitémíry také výsledků výzkumu Mgr. Martina

Lexy. oponentka, předseda

a členovékomise však v

diskuzi vyslovili řadu kritických

připominek, které navazova|y na podobné pasáŽe z posudků oponentů, a to o kvalitě
odborné resp. tvůrčíúrovně jednotlivých částídisertačnípráce. V pruběhu obhajoby

komise doporučila, aby Mgr. Marlin Lexa předložené vytisky ještě před uloženímdo
knihovního archivu / fondu PřF tIK strukturně a stylisticky upravil. Tento úkol bude
konzultován se školitelem a následně revidován předsedou komise.

Závěrem bylo konstatováno, žetémadisertační práceje velmi aktuální a stanovene
cíle výzkumu by1y v rámci doktorandského studia splněny. Mgr. MartinLexa má

/

také uspokojivou dosavadní publikačníčinnost. Hlavní výsledky hodnocené disertační

práceje třeba přepracovat do podoby publikovatelné v odborném tisku. Také při
neveřejném zasedáni příslušnékomise pro obhajoby proběhla velmi živá diskuze,
po niž se konalo tajné hlasování (8 přítomných členůkomise oprávněných hlasovat,
z toho 5 kladných hlasů, 2 záporné hlasy a 1 člen komise se hlasováni zdrže|), a to s

celkovým výsledkem
ooprospě|...

Ppf/e.J{rDr. Jan Kalvoda, D}šc
předseda zkušební komise

Praha, I,bŤezna2007

