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Název práce: Raman microspectromety of living cells and biological tissues 
 
Jazyk práce: Angličtina 
 
Jméno studenta/studentky: Mgr. Šárka Moudříková 
 
Studijní program: Fyzika 
 
Studijní obor: 4F4 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 
 
Školitel: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (Fyzikální ústav UK) 
 
Oponenti:  dr. Christian Matthäus (Leibnitz Institute of Photonic Technology, SRN) 
  Mgr. Ota Samek, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.) 
Členové komise: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., FÚ MFF UK, předseda přítomen 
       Prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc., FÚ MFF UK    nepřítomen 
       RNDr. Jan Krůšek, CSc., FGÚ AV ČR, v.v.i.    přítomen 
      doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D., KCHFO MFF UK   přítomen 
      doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D., FCHI VŠCHT   nepřítomen 
       RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D., PřF UK     přítomna 
       Doc. RNDr. Miroslava Trchová, D.Sc., ÚMCH AV ČR, v.v.i.  přítomna 
 
Datum obhajoby: 19. února 2019 
 
Průběh obhajoby: 
Předseda komise zahájil jednání přivítáním přítomných, uvedl základní údaje o obhajované práci a představil 
uchazečku a jejího školitele. Informoval, že uchazečka splnila všechny předepsané studijní povinnosti, termín 
obhajoby byl včas zveřejněn, práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním oddělení fakulty a nepřišly 
k ní žádné připomínky. Rovněž konstatoval, že je přítomen dostatečný počet členů komise. Poté přečetl 
životopis doktorandky. Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci, kde vyzdvihl její 
vysoké pracovní nasazení, experimentální zručnost, vynalézavost a bystrý postřeh potřebný pro tvůrčí 
vědeckou práci. Zmínil také její schopnost týmové práce a zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce. 
Předseda pak nechal kolovat výtisk disertační práce a seznam publikací. 
Doktorandka seznámila ve své prezentaci přednesené výbornou angličtinou přítomné s obsahem a hlavními 
výsledky své disertační práce. Oba oponenti seznámili komisi se svými posudky, ve kterých ocenili vysokou 
kvalitu dizertační práce i publikací uchazečky ve velmi kvalitních časopisech s vysokým impaktem. Oba 
posudky byly bez připomínek a otázek. V rozpravě uchazečka pohotově reagovala na dotazy doc. Trchové, 
doc. Pšenčíka, dr. Šloufové, dr. Krůška i obou oponentů. Ve svých odpovědích prokázala hlubokou znalost 
řešené problematiky i široký rozhled. 
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Počet publikací: 5 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 7 
Počet přítomných členů:  5 
Odevzdáno hlasů kladných:  5 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
 

 
Podpis předsedy nebo místopředsedy komise: 
 
Podpis jednoho dalšího člena komise: 
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