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Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.  UK MFF, Praha  předseda  přítomen 
Doc. RNDr. Pavel Javorský, Ph.D.  UK MFF, Praha  místopředseda přítomen 
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Datum obhajoby: 28. 4. 2013 
 
Průběh obhajoby: 
V úvodu zasedání konstatoval předseda komise, doc. Kužel, že je přítomen plný a tedy dostatečný počet 
členů komise i oba oponenti a že byly splněny veškeré další zákonné podmínky pro provedení obhajoby 
předložené disertační práce. Dále přečetl životopis uchazeče Mgr. Lukáše Horáka. Velká část obhajoba 
byla vzhledem k zahraničnímu oponentovi vedena v angličtině. Školitel prof. Holý seznámil přítomné se 
svým posudkem, kde konstatoval, že uchazeč velmi dobře zvládl teorii rtg difrakce i složitou 
instrumentaci a teorii difuze. Mgr. Horák pak ve zhruba třicetiminutové přednášce seznámil přítomné 
s hlavními výsledky své práce. Oba oponentské posudky byly kladné a posudek doc. Mikulíka obsahoval 
čtyři dotazy, které doktorand uspokojivě odpověděl, stejně jako doplňující dotazy oponentů. V obecné 
diskusi padly dotazy od všech členů komise a týkaly se nezávislých metod měření tloušťky oxidové 
vrstvy, změn koncentrace poruch po žíhání, toho, jak byla vybrána optimální teplota a poloh jednotlivých 
atomů v buňce. Na všechny dotazy L. Horák adekvátně odpověděl a i v diskusi prokázal schopnost 
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věcných a kvalifikovaných reakcí. Po ukončení rozpravy uzavřel Doc. Kužel veřejnou část řízení. 
V neveřejné části už nikdo neměl další dotazy ani komentáře a bylo provedeno tajné hlasování (skrutátoři 
Doc. Javorský, Doc. Němec). Na základě tohoto hlasování (viz níže) byl uchazeči Mgr. Horákovi udělen 
akademicko-vědecký titul doktor (Ph.D.). 
 
Počet publikací: 11 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 6 
Počet přítomných členů:  6 
Odevzdáno hlasů kladných:  6 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
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