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Datum obhajoby: 25.09.2018
Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné a uvedl základní údaje o

obhajované práci. Rovněž konstatoval, že je přítomen dostatečný počet
členů komise. Informoval přítomné, že uchazeč splnil veškeré studijní
podmínky a odevzdal disertační práci se všemi ostatními náležitostmi.
Termín obhajoby byl včas zveřejněn, práce byla po předepsaný čas
vystavená na studijním oddělení fakulty a nepřišly k ní žádné připomínky.
Celá obhajoba probíhala v anglickém jazyce kvůli přítomnosti
zahraničního oponenta a zahraničních hostů.

Poté předseda přečetl stručný odborný životopis doktoranda a nechal
kolovat výtisk disertační práce a seznam publikací. Školitel Prof.
Jungwirth seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci.
Ocenil aktivní přístup a solidní práci J. Melcra během jeho doktorského
studia. Doktorand pak v cca půlhodinové suverénně zvládnuté prezentaci
seznámil přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační práce. Poté
přečetl svůj posudek oponent Dr. Tarek. Ocenil mimo jiné aktuálnost a
význam dosažených výsledků i samotné zaměření práce na interakci
malých iontů s lipidovými membránami. Položil navíc (možnost
monitorování vlivu elektrostatiky jinak než přes parametr uspořádanosti;
použité modely vody), na které uchazeč bez problémů odpověděl. Druhý
oponent, prof. Otyepka taktéž ocenil, že dizertant se věnoval velmi
aktuálnímu tématu z oblasti biofyziky buněčných membrán a na závěr
navrhl uchazeči několik konstruktivních námětů pro další výzkum. Na
závěr na dotaz předsedy oba oponenti prohlásili, že jsou s odpověďmi J.
Melcra spokojeni. Následovala všeobecná rozprava, do které přispěli
svými dotazy a komentáři členové komise doc. Pittner, doc. Pšenčík, doc
Konopásek, Dr. Kužel prof. Plášek a několik přítomných hostů. 



Po ukončení veřejné části obhajoby následovalo uzavřené jednání komise,
ke kterému byl přizván školitel Prof. Jungwirth. Pro kontrolu výsledků
hlasování komise byli určeni skrutátoři Prof. Otyepka a Doc. Konopásek.
Gášková a Prof. Plášek. Komise se rozhodla pro hlasování zvednutím ruky.
Ze 7 přítomných členů s právem hlasovacím hlasovalo pro udělení titulu
Ph.D. všech 7. Předseda pak Mgr. J. Melcrovi oznámil výsledek hlasování
a udělení titulu Ph.D. Poté ukončil obhajobu.
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