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Průběh obhajoby:
Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné a uvedl základní údaje o obhajované práci. Rovněž 
konstatoval, že je přítomen dostatečný počet členů komise. Informoval přítomné, že uchazeč splnil 
veškeré studijní podmínky a odevzdal disertační práci se všemi ostatními náležitostmi. Termín obhajoby 
byl včas zveřejněn, práce byla po předepsaný čas vystavena na studijním oddělení fakulty a nepřišly k ní 
žádné připomínky. 
Poté předseda přečetl stručný odborný životopis doktoranda a vyjádření školitele k disertační práci, kde 
byl vyzvednut velký počet publikací i dobré skloubení vědecké práce disertanta na školícím pracovišti 
s jeho činností na zahraničních pracovištích během dvou absolvovaných stáží (University of Illinois, 
Chicago a NIMS, Tsukuba). Předseda komise potom shrnul publikační výstupy disertace a nechal kolovat 
výtisky disertační práce a seznam publikací.
Doktorand v krátké prezentaci seznámil přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační práce. První 
oponent, prof. Čech, přečetl svůj doporučující posudek disertační práce. Vyjmenoval ty ze svých otázek a 
poznámek v posudku, na které by měl uchazeč odpovědět. Mgr. Drábik postupně tyto body zodpověděl 
ke spokojenosti oponenta. Kvůli zdržení druhého oponenta byla zahájena všeobecná rozprava, v níž 
uchazeč uspokojivě zodpověděl dotazy vznesené prof. Kapičkou a doc. R. Novákem (v obou případech 
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šlo o konkrétní detaily použitých technologických postupů) a prof. Duškem (charakter vrstev 
připravených z nanovláken). Protože se mezitím dostavil druhý oponent, prof. Špatenka, byla všeobecná 
rozprava přerušená a prof. Špatenka seznámil přítomné se svým doporučujícím posudkem. Poté Mgr. 
Drábik zodpověděl na všech 5 dotazů položených v posudku k oponentově spokojenosti. Rovněž bylo 
doloženo, že uchazeč ve své prezentaci podal celkové shrnutí a porovnání možností použitých metod, jak 
bylo v posudku požadováno. Následovalo dokončení všeobecné rozpravy, v rámci níž uchazeč 
zodpověděl uspokojivě na dotazy vznesené prof. S. Novákem (důvod ztenčování průměru nanovláken po 
žíhání) a prof. Štěpánkem (důvod poklesu propustnosti ve viditelné oblasti spektra testovaných TiO2

vrstev).
Po ukončení veřejné části obhajoby následovalo uzavřené jednání za přítomnosti komise a oponentů. Pro 
kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři doc. Hlídek a prof. S. Novák.

Počet publikací: 12 článků v časopisech, z toho 7 vyšlo a jeden další byl přijat

Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 7
Počet přítomných členů: 7
Odevzdáno hlasů kladných: 7
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0

Výsledek obhajoby:   prospěl

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