Zápis z obhajoby doktorské disertačnípráce Mgr. Václava Tremla
,,Dynamika alpinské hranice lesa ve Vysokých Sudetech.. v oboru tyzická geograÍie
na PřF UK v Praze
Veřejná obhajoba se konala dne25. června 2007 od 13.00 hod do 15.30 hod v posluchárně

Yěžna PřF UK, ato za aktivní účastičlenůkomise, obou oponentů, školitele a hostů. Účast
přítomných na obhajobě je doloŽena dvěma prezenčnímilistinami, jednání řídil předseda
komise. Průběh obhajoby byl následující: 1) résumé Životopisných, studijních a publikačních
údajůMgr. Václava Tremla (předseda komise), 2) presentace hlavních výsledků disertační
práce autorem (30 min), 3) vyjádření školitele k průběhu doktorandského studia Mgr. Václava

Tremla, 4) podrobné přednesení posudků na disertačnípráci oponenty, 5) odpovědi
doktoranda na připomínky a názory oponentů, 6) diskuse autora disertační práce se členy
komise a s hosty obhajoby' 7) neveřejné zasedáni komise atajné hlasování (viz přiložené

hlasovací lístky a dokument o výsledku hlasování) a 8) sdělení výsledku obhajoby Mgr.
Václava Tremlovi.

odborné vystoupení doktoranda, sdělení školitele a oponentů, připomínkový a diskusní
blok obhajoby doktorské disertačnípráce dokumentovaly velmi dobrou úroveň průběhu
postgraduálního studia i fyzickogeograf,rckých a geoekologických výsledků výzkumu Mgr.

Václava Tremla. Diskuze autora diser1ační práce s oponenty byla velmi pestrá a připojili se
k ní i dalšípřítomní řadou otázek a podnětů. Metodické a poznatkové výsledky studie mají
uplatnění zejména v aplikovaných úlohách regionálně zaměřeného biogeografického a
geoekologického výzkumu hranice lesa ve střední E,vropě.

oponenti a předseda komise kritizovali zqména uspořádání práce (viztéžpodrobná
vysvětlení v posudcích), které autor podřídil současnémuznění příslušných předpisů na
PřF UK. Stručný pokyn k sestavení disertačních prací z di|číchpublikovaných odborných
článků,můŽe mít v řadě případů negativní dopad na jejich metodickou apoznatkovou úroveň.

Závěrem bylo shrnuto, Že téma disertačnípráce je aktuální a stanovené ci|e výzkumu byly
v rámci doktorandského studia splněny. Mgr. Václava Treml má také velmi uspokojivé
dosavadní výsledky publikační a přednáškové činnosti. Na neveřejném zasedání příslušné
komise pro obhajoby proběhlakrátká diskuze, po niž se konalo tajné hlasováni (7 přítomných

členůkomise oprávněných hlasovat, Z toho 7 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 0 členů

v/

komise se hlasování zdržeIo), a to s celkovým výsledkem
,,prospěl...

Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
předseda zkušebníkomise
Praha, 25. června200]

