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Datum obhajoby: 18. května 2015 
 
Průběh obhajoby: 
Vzhledem k tomu, že předseda komise se z pracovních důvodů (reprezentace fakulty na pohřbu prof. 
Lubomíra Skály) dostavil na jednání s menším zpožděním, zahájil řízení místopředseda komise prof. 
Biederman. Po zahájení jednání a přivítání přítomných místopředsedou komise uctili přítomní povstáním 
památku prof. Skály. Potom místopředseda uvedl základní údaje o obhajované práci. 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 místopředseda 
přečetl životopis doktoranda a nechal kolovat výtisk disertační práce a seznam publikací - přitom 
upozornil, že seznam publikací uchazeče obsahuje 9 článků v impaktovaných časopisech (z toho 6 
prvoautorských) a jednu kapitolu v monografii. Poté školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem 
k disertační práci, kde upozornil na náročnost řešené problematiky, která si vyžádala optimalizaci měřící 
techniky a pečlivé zmapování podmínek při měření na biosenzoru na stabilitu komplexů nukleových 
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kyselin. Další řízení obhajoby převzal předseda komise. Doktorand seznámil přítomné s hlavními 
výsledky disertační práce. Následovalo čtení posudků oběma oponenty. Oba posudky jsou kladné, 
oponenti doporučují práci k přijetí a oceňují vědeckou úroveň dosažených výsledků. Uchazeč postupně 
odpověděl na všechny dotazy v posudcích oponentů k jejich spokojenosti. Ve svých odpovědích prokázal 
hlubokou znalost problematiky disertační práce. Následovala všeobecná rozprava, v rámci níž doktorand 
uspokojivě zodpověděl dotazy a reagoval na poznámky členů komise. 
 
Po ukončení veřejné části obhajoby se konalo uzavřené jednání komise, ke kterému byl přizván školitel a 
oponenti. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři dr. Brynda a doc. Mojzeš. 
 
 
Počet publikací: 9 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím:  10 
Počet přítomných členů:   9 
Odevzdáno hlasů kladných:   9 
Odevzdáno hlasů neplatných:  0 
Odevzdáno hlasů záporných:   0 
 
Výsledek obhajoby: prospěl 
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       prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. 
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