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Průběh obhajoby: 
 
Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné a uvedl základní údaje o obhajované práci. 
Disertační práce v oboru 4F1 Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika byla vypracována na 
Astronomickém ústavu AV ČR, v.v.i. v rámci společné akreditace s MFF UK v Praze. 
 
Obhajobě byl přítomen dostatečný počet členů komise (nechyběl žádný z členů komise) a byly 
splněny veškeré podmínky kladené na personální složení. Předseda komise informoval 
přítomné, že uchazeč splnil veškeré studijní podmínky a odevzdal disertační práci se všemi 
ostatními náležitostmi. Termín obhajoby byl včas zveřejněn. Text disertační práce, posudky 
oponentů a vyjádření školitele byly po předepsaný čas vystaveny na studijním oddělení MFF 
UK. K práci nepřišly kromě posudků oponentů žádné komentáře ani připomínky. Oba oponenti 
byli obhajobě rovněž osobně přítomni. Obhajoba byla vedena v anglickém jazyce. 
 
Předseda komise přečetl stručný životopis doktoranda a nechal kolovat výtisk disertační práce a 
seznam publikací s citačním ohlasem. Školitel dr. Wünsch seznámil přítomné se svým 
vyjádřením k doktorandovi a k jeho práci. Předloženou disertaci vysoce ocenil a uvedl, že 
přináší nové výsledky publikované doktorandem v mezinárodním časopise Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society.  
 
Doktorand představil výsledky své disertační práce v přehledné a dobře připravené prezentaci.  
 
Následovalo čtení vysoce fundovaných oponentských posudků a odpovědi uchazeče na četné 
komentáře a připomínky uvedené v posudcích dr. Naaba a doc. Brože. Uchazeč s využitím 
připravené prezentace zodpověděl dotazy směřující zejména k prezentaci výsledků v textu 
disertace. Oponenti a členové komise vyjádřili spokojenost s odpověďmi a doporučili práci 
k přijetí. Následovala všeobecná rozprava ve které vystoupili prof. Palouš, prof. Harmanec, prof. 
Karas, prof. Vokrouhlický, doc. Brož, dr. Wünsch a doc. Wolf. Množství dotazů odpovídalo 
velkému zájmu, které práce vyvolala zejména novým výsledkem limitujícím dřívější představy o 
šíření tvorby hvězd mezihvězdným prostorem. Proběhla také diskuse o budoucích 
profesionálních záměrech v rámci zahraničního postdoktorálního pobytu a nezbytnosti vyšší 
publikační aktivity v náročném oboru. 
 
Po ukončení veřejné části obhajoby se konalo uzavřené jednání komise, ke kterému byl přizván 
školitel a oba oponenti. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři doc. Wolf 
a prof. Vokrouhlický. 
 
Počet publikací:   2 (1 v odborném recenzovaném časopise,  

1 v konferenčním sborníku) 
 
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 
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