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Průběh obhajoby: 1) Předseda komise, doc. Pavlů, zahájil obhajobu, představil
uchazeče, školitele a oponenty. Konstatoval, že všechny podmínky a
náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny a žádné připomínky či
námitky k předložené disertační práci nebyly vzneseny. Dále
informoval, že komise, vytvořená pro tuto obhajobu, je
usnášeníschopná, neboť je přítomno 11 členů z 11 s právem
hlasovacím. Předseda oznámil komisi, že uchazeč byl studentem
interního postgraduálního studia od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015, od 1.
10. 2015 do současnosti pak studia kombinovaného, složil dílčí
zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho individuálního
studijního plánu, vykonal státní doktorskou zkoušku dne 17. 12.
2012 a dne 1. 2. 2012 zkoušku z anglického jazyka, předložil
doktorskou práci ve formě předepsané SP P4FF, 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
předseda přečetl životopis uchazeče a seznámil přítomné s jeho
publikační aktivitou a ohlasy na práce.

Počet publikací: Mgr. Michael Alexandridis je autorem či
spoluautorem dvou impaktovaných časopiseckých publikací, přičemž
na jedné z těchto prací je prvním autorem, další publikace je v
recenzním řízení v časopise Surface Science.. Tyto práce byly
doposud citovány 7x (bez autocitací). Dále je autorem či
spoluautorem 3 publikací ve sbornících WDS. Výsledky svých studií
prezentoval ústně či formou posteru na mezinárodních konferencích.
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2) Školitel, doc. I. Ošťádal, se vyjádřil k předložené práci a k
uchazeči. Konstatoval, že během řešení práce se uchazeč podílel
nejen na úpravách experimentálního zařízení a realizaci vlastních
měření, ale zejména pak na zpracování experimentálních dat, jejich
vizualizaci a prezentaci. Mezi jeho hlavní přínosy patří pak
vypracování nových metodik statistického vyhodnocení. V části
práce se též věnoval kinetickým Monte Carlo simulacím. Předložená
práce tak dokládá jednak rozsah jeho experimentální práce a značnou
erudici ve zpracování získaných dat, ale také schopností autora
samostatně vědecky pracovat. Školitel doporučil uznat předloženou
práci jako disertační a udělit uchazeči titul Ph.D.

3) Mgr. Michael Alexandridis představil hlavní výsledky své
disertační práce. Oba oponenti reprodukovali podstatné části svých
posudků, ve kterých položili řadu dotazů. Oba oponenti doporučili
práci k obhajobě a udělení titulu Ph.D. Prof. B. Rezek vyzdvihnul
kvalitu dosažených výsledků a velice ocenil vynikající
srozumitelnost jak textu závěrečné práce, tak uchazečovi přednášky.

4) Uchazeč se vyjádřil k dotazům a připomínkám oponentů.
Oponenti souhlasili a byli spokojeni s odpověďmi na své dotazy a
připomínky.

5) Poté předseda otevřel veřejnou rozpravu k práci. Ve veřejné
rozpravě padly následující dotazy:
doc. M. Setvín: Dotaz na grafy v dizertační práci znázorňující shodu
výsledků KMC simulací s experimentem v prostoru parametrů KMC
- jaká míra shody je reprezentována jednotlivými barvami?
dr. A. Fejfar: Dotaz na realizaci experimentů při vyšších teplotách -
byly takovéto experimenty provedeny a dosáhlo se při nich případně
teplot, při kterých dochází k tvorbě slitin Sn/Si nebo Al/Si?
dr. A. Fejfar: Dotaz na frekvenční prefaktor uvažovaný při
interpretaci výsledků - je hodnota frekvenčního prefaktoru
realistická? Jaký fyzikální proces je frekvenčním prefaktorem
reprezentován?
doc. J. Mysliveček: Dotaz na frekvenční prefaktor uvažovaný při
interpretaci výsledků - jak ovlivňuje volba velikosti frekvenčního
prefaktoru výsledné hodnoty aktivačních energií ve statistickém
modelu?
doc. P. Kocán: Dotaz na teplotní závislost získaných hodnot
aktivačních energií ze statistického modelu - je deklarovaný růst
aktivační energie s rostoucí teplotou v souladu s fyzikální podstatou
posuzovaného procesu?

Dotazy byly ve všech případech uchazečem uspokojivě
zodpovězeny.

6) Uchazeč uspokojivě odpověděl na položené dotazy, poté předseda
ukončil diskuzi a uzavřel veřejnou část obhajoby. Následně proběhla
neveřejná diskuse a tajné hlasování s výsledkem uvedeným níže (10
hlasů pro, žádný proti, 1 hlas byl neplatný, ač kladný, díky chybné
úpravě hlasovacího lístku).

7) Předseda, po konstatování, že oborová rada SP P4F5 uděluje
uchazeči hodnost Ph.D., ukončil řízení pro udělení akademicko-
vědeckého titulu a poděkoval všem přítomným za účast. Na závěr
všichni přítomní blahopřáli Mgr. Michaelu Alexandridisovi k
úspěšnému vykonání obhajoby.

2 107968 - Mgr. Michael Alexandridis



Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. ............................
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 doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D. ............................
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 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. ............................
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