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Datum obhajoby:  26. září 2019 
 
Průběh obhajoby: 
1) Předsedkyně Prof. Šafránková zahájila obhajobu, přivítala účastníky a představila uchazeče a oponenty. Konstatovala, že 
všechny podmínky a náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny a žádné připomínky či námitky k předložené disertační práci 
nebyly vzneseny. Dále vyjmenovala členy komise a shledala, že komise, vytvořená pro tuto obhajobu, je usnášeníschopná, 
neboť je přítomno 7 ze 13 členů s právem hlasovacím. Předsedkyně informovala komisi, že uchazeč byl studentem interního 
postgraduálního studia od 1.10.2010 do 30.9.2014, složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho osobního 
studijního plánu, vykonal státní doktorskou zkoušku dne 26.4.2013 a zkoušku z anglického jazyka dne 9.2.2011, předložil 
doktorskou práci ve formě předepsané RDSO 4f-2, životopis a seznam publikací a dalších vědeckých aktivit. Také školitel a 
oponenti předložili svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o konání obhajoby bylo rozesláno v předepsaném 
termínu. Poté předsedkyně přečetla životopis uchazeče a seznámila přítomné s jeho publikační aktivitou. 
2) Školitel, Ing. L. Juha, se vyjádřil k předložené práci a k uchazeči. Konstatoval, že se jedná o vynikajícího pracovníka v oboru 
experimentální fyziky vysokých hustot energie, který ale ovládá i pokročilé partie teoretických otázek spojených 
s problematikou. Během řešení práce se podařilo dosáhnout originálních výsledků a uchazeč prokázal, že je schopen 
samostatné vědecké práce. Doporučil uznat předloženou práci jako disertační a udělit uchazeči titul Ph.D. 
3) Uchazeč představil přehledně výsledky své disertační práce. Oba oponenti se omluvili, proto reprodukoval jejich posudky Dr. 
A. Kaňka (zapisovatel obhajoby). Oba oponenti položili v posudcích dotazy a doporučili práci k obhajobě a udělení titulu Ph.D. 
4) Uchazeč se vyjádřil k dotazům a připomínkám oponentů. Celá komise souhlasila s odpověďmi na jejich dotazy či nejasnosti.  
5) Poté předsedkyně otevřela veřejnou rozpravu k práci. 
6) Uchazeč uspokojivě odpověděl na položené dotazy, proto předsedkyně ukončila diskuzi a uzavřela veřejnou část obhajoby, 
poté proběhlo tajné neveřejné hlasování s výsledkem uvedeným níže. 
 
Dotazy z veřejné rozpravy (zapisoval RNDr. Adolf Kaňka, Dr.) 
Dr. K. Rohlena: Co znamená FRET proces a k jakému energetickému přenosu při něm dochází? 
Doc. M. Fárník: Jakému iontu odpovídá maximum sousedící s maximem Li4

+F2
+ v hmotnostním spektru EUV laserového 

plazmatu? 
Doc. J. Wild: Jaký spektrometr byl použit ke studiu K hrany vzorku hliníku? 
 
7) Na závěr všichni přítomní blahopřáli panu Ing. T. Burianovi k úspěšnému vykonání obhajoby a předsedkyně, po 
konstatování, že RDSO 4f-2 uděluje uchazeči hodnost Ph.D., ukončila řízení pro udělení akademicko-vědeckého titulu tím, že 
poděkovala všem přítomným za účast. 
 
Počet publikací:  Ing. T. Burian se v letech 2009 až 2019 spolupodílel na vzniku 45 publikací 

registrovaných ve WOS, 46. publikace je zaslána do redakce, dále na 11 
příspěvcích ve sbornících konferencí a na dalších 5 recenzovaných 
publikacích v českém jazyce (jedná se Čs. časopis pro fyziku). Přestože 



pracoval ve velkých vědeckých týmech, na 2 časopiseckých publikací je T. 
Burian prvním autorem. Uváděné práce se nějakým způsobem dotýkají 
problematiky řešené v disertační práci. Na práce, kde je spoluautorem, je 
více než 1100 odkazů ve Web of Science, h-index je 18. 

 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:    7 
Odevzdáno hlasů kladných:    7 
Odevzdáno hlasů neplatných:   0 
Odevzdáno hlasů záporných:   0 
 
 
 
Výsledek obhajoby:   prospěl 
 
 
 
Předsedkyně komise:  Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 
 


