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Datum obhajoby: 17.10.2012

Průběh obhajoby:

Předsedkyně komise zahájila jednání, přivítala přítomné a uvedla základní údaje o obhajované práci. 
Obhajobě byl přítomen dostatečný počet členů komise a byly splněny veškeré podmínky kladené na 
personální složení. Předsedkyně informovala 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 vystavená na studijním oddělení fakulty. K práci nepřišly kromě posudků 
oponentů žádné komentáře ani připomínky. 
Poté předsedkyně přečetla stručný životopis doktoranda a dala kolovat výtisk disertační práce a seznam 
publikací s citačním ohlasem. Školitel seznámil přítomné se svým vyjádřením k doktorandovi a
k disertační práci.
Doktorand pak předvedl hlavní výsledky své disertační práce v dobře připravené prezentaci. Následovalo 
čtení posudků oponenty a odpovědi uchazeče na komentáře a připomínky oponentů uvedené v posudcích. 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=4e599e1e4da2f1e379702c5e2442a7e7&tid=&do=main&doo=detail&did=61529
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Posudky obou oponentů byly kladné a doporučovaly práci k přijetí. Oba oponenti konstatovali, že jsou 
s odpověďmi uchazeče spokojeni. 
Následovala všeobecná rozprava, v rámci níž Mgr. Gordeev zodpověděl dotazy členů komise 
prof. Duška, doc. Hanykové, ing. Sieglera, prof. Štěpánkové; dotazy vesměs směřovaly k detailům 
použitých technologií a vlastností připravených plazmových polymerů.
Po ukončení veřejné části obhajoby se konalo uzavřené jednání komise, ke kterému byli přizváni oponenti 
a školitel. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři prof. Dušek a doc. Hlídek. 

Počet publikací: pro disertační práci 7 článků v impaktovaných časopisech 

Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 10
Počet přítomných členů: 7
Odevzdáno hlasů kladných: 7
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a   

Předseda nebo místopředseda komise:

prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 
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