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Průběh obhajoby: Jednání zahájil prof. J.Franc. Na úvod uvedl, že předseda komise
prof.P.Malý se ze zdravotních důvodů zjednání omlouvá. Komise
pak hlasováním rozhodla, že obhajobu povede prof. Franc. Ten na
úvod představil uchazeče a požádal školitele Dr.M.Veise, aby komisi
seznámil s hodnocením práce a uchazeče. Dr. Veis konstatoval ve
svém vystoupení, že práce má podle jeho názoru vynikající úroveň,
kladně zhodnotil vysoké pracovní nasazení a vědeckou kvalitu
L.Berana i fakt, že výsledky práce byly publikovány v řadě
prestižních mezinárodních impaktovaných časopisů. Následovalo
vystoupení uchazeče, ve kterém uvedl hlavní výsledky práce. Poté z
důvodu nepřítomnosti oponenta doc. Dubroky přečetl prof. Franc
podstatné části posudku a dotazy, které oponent v posudku vznesl a
které se týkaly fluence použitého laseru a dlouhého tailu imaginární
části dielektrické funkce. Následovaly odpovědi uchazeče, které
komise zhodnotila jako uspokojivé. Poté vystoupil druhý oponent
Dr.Výborný se svým posudkem a vznesl dotazy k práci uvedené v
posudku týkající se transmise materiálu Ce:YAG, diskuse o teplotní
závislosti mřížkových konstant a aplikací ve spintronice. L.Beran na
všechny otázky v dostatečné míře odpověděl. Dále se oponent
dotázal uchazeče na podíl vlastní práce v publikovaných pracích.
Uchazeč pak poměrně obsáhle svůj podíl komentoval. V následné
všeobecné diskusi odpověděl L.Beran na otázky prof. Grilla týkající
se možnosti teoretických výpočtů studovaných materiálů z prvních
principů a několik doplňujících otázek doc.Kužela na experimentální
upspřádání. Po ukončení veřejné části následovala uzavřená část
jednání. Komise konstatovala velmi dobrou úroveň práce, vystoupení
uchazeče i odpovědi na otázky oponentů a z pléna. Vzhledem k
tomu, že nikdo z členů komise nepožádal, aby hlasování bylo tajné,
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proběhlo hlasování aklamací. Z přítomných 6 členů komise hlasovalo
6 pro udělení titulu. Na závěr pozval prof.Franc uchazeče a další
hosty zpět, oznámil výsledek hlasování a jednání ukončil.
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