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Průběh obhajoby: Průběh obhajoby:
1) Předseda komise, doc. Sobotík, zahájil obhajobu, představil
uchazeče a oponenty. Konstatoval, že všechny podmínky a
náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny, připomínky či námitky
k předložené disertační práci nebyly vzneseny. Uvedl, že komise pro
obhajobu je usnášeníschopná, neboť je přítomno 11 členů z 11 členů
s právem hlasovacím. Informoval komisi, že uchazeč je studentkou
postgraduálního studia od 1.10. 2016. Složil dílčí zkoušky a splnil
další povinnosti vyplývající z osobního studijního plánu. Státní
doktorskou zkoušku vykonal 27.2.2020 a zkoušku z anglického
jazyka 15.2.2018. Předložil doktorskou práci ve formě předepsané
RDSO P4F5 a životopis se seznamem publikací. Školitel a oponenti
vypracovali svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o
konání obhajoby bylo rozesláno 21.10.2020, tj.v předepsaném
termínu a k práci nedošly žádné připomínky. Poté předseda komise
seznámil přítomné s životopisem uchazeče a jeho publikační
aktivitou. Práci a životopis se seznamem publikací byl členům
komise před obhajobou přístupný ke stažení..

2) Školitel, Dr. Švec zdůraznil, že uchazeč při svém působení v týmu
rozvinul řadu svých schopností v odborné i osobní rovině, vnesl nové
myšlenky i čerstvého ducha. Prokázal schopnost samostatně
pracovat, zvládl techniku STM/AFM a na externích pracovištích se
prakticky seznámil s řadou povrchově citlivých analytických metod.
Jeho práce vedla k vyřešení vice než 20-leté otázky atomární
struktury hematitu. Jeho úsili vyústilo k napsání několika kvalitních
vědeckých článků. Na závěr vřele doporučil přijmout práci k
obhajobě.
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3) Mgr. Redondo seznámil přítomné pomocí pěknéa přehledné
prezentace s výsledky své práce.
Poté předseda vyzval oponenty aby seznámili komisi se svými
posudky .

4) Dr. Gonzáles zdůraznil, že práce prezentuje neuvěřitelné množství
experimentálních výsledků týkajících se dvou velmi komplexních
problémů – syntézu 2D grafénu na SiC a jeho funkcionalizaci B a N
atomy a následnou depozicí organických molekul, analýzu různých
povrchů oxidu železa a vytvoření nové generace 2D materiálů na
něm založených. Obě oblasti jsou v popředí zájmu a práce pomůže
budoucím výzkumníkům ve vývoji 2D systémů. Vyzdvihl styl
vědecké práce uchazeče i způsob jakým byla disertace napsána. Práci
doporučil k obhajobě. Ve svém posudku uvedl tři dotazy, na které
uchazeč postupně reagoval. Oponent byl s odpověďmi spokojen.

5) Poté seznámil komisi se svým posudkem druhý oponent doc.
Mysliveček. Zmínil, že 2D materiály reprezentují rychle rostoucí
oblast výzkumu ve fyzice, chemii i materiálových vědách. Z tohoto
pohledu jsou problematiky prezentované v práci uchazeče vysoce
aktuální, metody a přístupy velmi innovativní a prezentovaná zjištění
jsou originální. Získané výsledky zcela jistě posouvají znalosti i
metodologii v oblasti 2D systémů. Doporučil práci k obhajobě a
udělení titulu. Nakonec uchazeč postupně reagoval na čtyři otázky
Oponenta, který byl s odpověďmi Mgr. Redonda spokojen.

6) Následovala veřejná rozprava k předložené práci, ve které byly
položeny následující dotazy:

prof..Rezek: Můžete přehledně sdělit, co je Váš hlavní příspěvek, ať
už teoretický, experimentální nebo v interpretaci?
prof. Rezek: U N i B dopovaného grafénu , došlo k implantaci
dopantů a poté vyhojení vrstvy. Jak mnoho nevyhojených defektů se
zachovalo? Mohou ovlivnit elektronické vlastnosti. Zkoušel jste
např. Ramanovu spektroskopii, kterou lze vidět vliv defektů?
doc. Sobotík: Jaká byla motivace pro studium 2D vrstev Fe2O3? Je
zde nějaká potenciální aplikace?
doc. Kocán: Co je příčinou lehké rotace poslední vrstvy u M-fáze?

Na všechny otázky reagoval uchazeč se znalostí věci a jeho odpovědi
uspokojily tazatele i komisi.

7) Předseda ukončil veřejnou část obhajoby a proběhlo neveřejné
hlasování.

8) Předseda vyhlásil výsledek hlasování a přítomní blahopřáli Mgr.
Jesúsi Redondovi k úspěšné obhajobě a rozhodnutí komise udělit
akademicko-vědecký titul doktor - Ph.D. Předseda ukončil řízení a
poděkoval všem přítomným za účast.

Počet publikací v časopisech s IF: 6 prací ( 2 x první autor, 40
nevlastních citací, h-index 2)
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Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. ............................

Členové komise: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. ............................

 doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D. ............................

 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. ............................

 prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr. ............................

 doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. ............................

 doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. ............................

 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. ............................

 prof. doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. ............................

 doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D. ............................

 Mgr. Martin Švec, Ph.D. ............................
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