
Zápts z obhajoby disertační práce Ing. Jiřího Pánka ''Polymeric nanoparticles stabilized
by surfactants'' konané dne 26,8.2010 v 9.30 v knihovně katedry fyzikátni a
makomolekulární chemie PřF UK v Ptaze.

Přítomni: dle prezenční listiny (všichni členové komise přítomni)
oba oponenti přítomni

1. Předseda komise, Prof. Dr. Karel Prochéuka, DrSc. zaháji| jednání' Představil
kandidáta, členy komise a oponenty a konstatoval, že všechny podmínky pro
uskutečnění obhaj oby j sou splněny.
Ing. Jiří Pánek ve svém ca' 20 minutovém referátu seznámil
a výsledky své práce.
Školitel, RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. kladně zhodnotil práci
práci k obhajobě.

přítomné s průběhem

uchazeče a doporučil
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oponenti, RNDr. Marian Sedlák, DrSc. a RNDr. Josef Pleštil' CSc. přečetli
podstatné části svých posudků a položili kandidátovi odborné d,otazy, RNbr. Jiří
Pánek úspěšně zodpověděl dotazy oponentů.
Následovala všeobecná diskuse, v níž kandidát zodpověděl všeckny d,otazy a
diskusní náměty.
V uzavřené části jednání všichni přítomní kladně hodnotili kvalitu práce, formální
úroveň disertace i přednes referátu.
Tajného hlasování se účastnilo 7 oprávněných členů (z celkového počtu 9 členů
komise) a výsledek (7 kladných, O zápomých a 0 neplatných hlasůj jednoznačně
potvrdil úspěšný průběh PGS studia ijeho zakončení obhajobou disertační práce.
Předseda komise, Prof. Dr. Karel Procházka, DrSc. sdělil kandidátovi výsledek
obhajoby a popřál mu úspěch v životě a další práci.

Y Praze, dne 26.8..2010
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Zapsa|: Prof. K. Procházka



zÁpIs

o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertačnípráce

v programu fyziká|ní chemie

Ing. Jiřího Pánka

které se konalo dne 26.8.2010 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě

Komise má celkem ... 9 ... členů, z toho oprávněných hlasovat ... 7.., členů

Přítomno bylo celkem ..9.. ' členů, z toho oprávněných hlasovat ..ř et.n,:

Pro klasifikační stupeň PROSPĚL /A hlasovalo .., '.Ť... členů

NEPROSP Ěr tn hlasovalo . 0..členů
C\

hlasování sezdrže|o,,..'..U...členů

Podpis předsedy komise:

Podpisy ělenů komise:


