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Název práce: Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace 

 

Jazyk práce:    Čeština 

 

Jméno studenta/studentky: RNDr. Martin Petr 

 

Studijní program:  Fyzika 

 

Studijní obor:  4F4 - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 

 

Školitel:   doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. 

 

Oponenti:    doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D., PřF JU České Budějovice 

    prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., KFPP MFF UK 

 

Členové komise:   

prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc., FÚ MFF UK, předseda,   přítomen 

prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., KMF MFF UK, místopředseda nepřítomen 

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D., FCH VUT Brno   přítomen 

doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., KMF MFF UK    přítomná 

doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc., ÚFP AV ČR    přítomen 

Ing. Karel Sigler, DrSc., MBÚ AV ČR     přítomen 

doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D., PřF JU České Budějovice  přítomen 

prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., KFPP MFF UK    přítomen 

doc. RNDr. Miroslava Trchová, DrSc., ÚMCH AV ČR   přítomná 

 

Datum obhajoby: 31. března 2017 

 

Průběh obhajoby: 

Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné, uvedl základní údaje o obhajované práci a představil 

uchazeče, jeho školitele a oponenty. Informoval přítomné, že uchazeč splnil všechny předepsané studijní 

povinnosti, termín obhajoby byl včas zveřejněn a práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním 

oddělení fakulty. K práci nepřišly žádné připomínky. Rovněž konstatoval, že je přítomen dostatečný 

počet členů komise. Poté předseda přečetl životopis doktoranda a nechal kolovat výtisk disertační práce a 

seznam publikací. Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci, kde ocenil vedle 

samostatné experimentální práce také aktivitu doktoranda při navazování vědeckých kontaktů a jeho 

aktivní účast na několika vědeckých konferencích. Dále konstatoval, že kromě 11 článků, které byly 

publikované při podání disertace, byly mezitím přijaté další dva články do tisku.  

Doktorand pak seznámil v krátké prezentaci přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační práce. 

Potom doc. Straňák a prof. Tichý postupně přečetli své posudky, které oba hodnotily vysoce kladně 
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předloženou disertační práci. Doktorand odpověděl na všechny dotazy v posudcích k úplné spokojenosti 

oponentů. 

V následující diskusi doktorand zodpověděl na poznámky Dr. Siglera (vlastnosti methylenové modři, 

chování antibakteriálních povrchů), dotaz prof. Tichého (homogenita antibakteriálního účinku 

ostrůvkovitých povrchů), dotaz doc. Trchové (zda byl zjištěn vliv pH či efekt agregace methylenové 

modři při měření SERS spekter), doc. Hrabovského (tvar deponovaných nanočástic), doc. Straňáka (vznik 

krystalických oblastí u deponovaných nanočástic), prof. Čecha (určování tloušťky vrstvy) a doc. 

Hanykové (možné techniky přípravy gradientních vrstev). Ve svých odpovědích prokázal RNDr. Petr 

hlubokou znalost studované problematiky.  

 

Následovalo uzavřené jednání komise, ke kterému byl přizván školitel. Pro kontrolu výsledků hlasování 

komise byli určeni skrutátoři doc. Hanyková a prof. Tichý. 

 

Počet publikací: 11 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím:  9 

Počet přítomných členů:  8 

Odevzdáno hlasů kladných:  8 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných:  0 

 

Výsledek obhajoby:   prospěl 
 

 

Předseda nebo místopředseda komise: 

 


