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Jméno a příjmení studenta: RNDr. Jakub Škoda
Rok narození: 1988
Identifikační číslo studenta: 13415524

Typ studijního programu: doktorský
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Identifikační čísla studia: 455215

Název práce: 2D structures based on metal phosphonates; relationships between
arrangement and properties studied by molecular simulations
methods

Pracoviště práce: Katedra chemické fyziky a optiky (113. • 32-KCHFO)

Jazyk práce: angličtina
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
Oponent(i): prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

doc. Ing. Petr Praus, Ph.D.

Datum obhajoby : 27.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Hlasování komise: prospěl/a: 6      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil jednání přivítáním přítomných, uvedl
základní údaje o obhajované práci, představil uchazeče a jeho
školitele. Konstatoval, že je přítomen dostatečný počet členů komise.
Informoval, že uchazeč splnil 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. Poté přečetl odborný životopis doktoranda.
Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci,
kde upozornil na obtížnost řešeného úkolu a ocenil vytrvalost
uchazeče. Předseda komise nechal kolovat výtisk disertační práce a
seznam publikací doktoranda (2 publikované články a 2 v recenzním
řízení založené na výsledcích doktorské práce).
Doktorand potom seznámil ve své prezentaci (vzhledem k
přítomnosti zahraničních hostů v angličtině) přítomné s obsahem a
hlavními výsledky disertační práce. Následovalo čtení posudků
oponenty, prof. Čapkovou a prof. Prausem. Oba posudky byly kladné
a konstatovaly, že práce splňuje požadavky na doktorskou disertační
práci. RNDr. Škoda odpověděl na všechny dotazy položené v
posudcích ke spokojenosti oponentů. Následovala všeobecná
rozprava, ve které uchazeč odpovídal na otázky doc. Kotka, prof.
Bulánka a prof. Hály. Při svých odpovědích prokázal dobrou znalost
používaných metod počítačových simulací a jejich kombinací
s výsledky rentgenové difrakce. Do diskuse se zapojili i prof.
Čapková, prof. Praus a školitel doc. Pospíšil.
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Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. ............................

Členové komise: prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. ............................

 prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. ............................

 prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. ............................

 doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. ............................

 doc. Ing. Petr Praus, Ph.D. ............................
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