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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 

teoretické znalosti i experimentální erudici doktoranda.  

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

Potom prof. Čech přečetl svůj posudek, který vysoce kladně hodnotil předloženou disertační práci. Dále 

položil uchazeči dotazy ty dotazy z posudku, které nebyly zodpovězená již při jeho prezentaci výsledků 
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práce. Na tyto dotazy uchazeč odpověděl k úplné spokojenosti oponenta. Poté přečet svůj rovněž kladný 

posudek doc. Pavlík a uchazeč k jeho spokojenosti zodpověděl dotazy z posudku. 

V následující diskusi doktorand zodpověděl dotazy prof. Tichého (homogenita bariérového výboje), prof. 

Štěpánka (přesnost určování adheze buněk na testovaný povrch), doc. Hanykové (počet molekul 

albuminu v klastru přisedlém na povrchu) a Dr. Siglera (vliv stárnutí povrchů s proteiny). Ve svých 

odpovědích prokázal Mgr. Melnichuk velmi dobrou 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. 
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