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Průběh obhajoby:  
1) Předseda komise doc. Ošťádal zahájil obhajobu, představil uchazeče a oponenty. Konstatoval, že 
všechny podmínky a náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny, žádné připomínky či námitky k 
předložené disertační práci nebyly do dne obhajoby vzneseny. Uvedl, že komise pro obhajobu je 
usnášeníschopná, neboť je přítomno 10 členů z 12 členů s právem hlasovacím, z toho 4 z jiného než 
školicího pracoviště. Informoval komisi, že uchazeč byl studentem interního postgraduálního studia od 
r. 2010 do r. 2014. Složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z osobního studijního plánu, 
vykonal státní doktorskou zkoušku 22. 9. 2011 a zkoušku z anglického jazyka 21. 6. 2011, předložil 
doktorskou práci ve formě předepsané RDSO 4f-5, předložil životopis se seznamem publikací. Školitel 
a oponenti předložili svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o konání obhajoby bylo 
rozesláno v předepsaném termínu a k práci nedošly žádné připomínky. Poté předseda přečetl 
životopis uchazeče, seznámil přítomné s jeho publikační aktivitou a nechal kolovat předloženou práci s 
aktuálním seznamem publikací.  
2) Školitel, Mgr. Mysliveček, se vyjádřil k předložené práci a uchazeči. Zdůraznil, že Mgr. Dvořák 
během studia významně přispěl k rozvoji experimentálního zařízení a metodiky zkoumání modelových 
systémů spojením STM s integrálními technikami. Podílel se také na vedení mladších kolegů u 
experimentální aparatury. Během 4-letého studia se uchazeč stal spoluautorem 13 publikací. Mgr. 
Mysliveček doporučil uznat předloženou práci jako disertační.  
3) Mgr. F. Dvořák seznámil přítomné s výsledky své disertační práce.  
4) První oponent, RNDr. Jirka, přečetl důležité části svého kladného a doporučujícího posudku. Poté 
uchazeč odpověděl na dotazy z posudku. Oponent byl s odpověďmi uchazeče na otázky spokojen. 
5) Oponent Mgr. Švec poté seznámil komisi s důležitými částmi svého rovněž kladného a 
doporučujícího posudku. Z rozsáhlého výčtu otázek k práci uvedených v posudku vybral pro jednání ty 
podstatné. S odpověďmi uchazeče na všechny položené otázky byl oponent spokojen. Předseda 
komise vyjádřil spokojenost s reakcemi Mgr. Dvořáka na otázky oponentů a otevřel veřejnou rozpravu 
k práci.  
6) V následující veřejné diskusi se prof. Bartoš zeptal na možnost využití techniky I-V LEED pro 
objasnění atomární struktury zkoumaných materiálů. Po reakci uchazeče, se kterou byl tazatel 
spokojen, doplnil obraz situace ještě prof. Matolín. Ing. Plšek se ve své otázce zajímal o původ 
„vodíkového“ píku v termodesorpčních spektrech při nízkých teplotách. V další své otázce se pak 
zajímal o případné změny morfologie povrchu po desorpci vodíku. Na závěr diskuse prof. Matolín 
zdůraznil ve svém komentáři důležitost spojení integrálních metod, zejména XPS s lokální , atomárně 
rozlišenou mikroskopií – STM.  
 Uchazeč během diskuse reagoval pohotově a odpovídal na dotazy se znalostí věci. Předseda komise 
vyjádřil s jeho vystupováním spokojenost.  
7) Po ukončení diskuse předseda uzavřel veřejnou část obhajoby a proběhlo tajné neveřejné 
hlasování.  

 1



 2

8) Po vyhlášení jednoznačného výsledku hlasování předseda a ostatní přítomní blahopřáli Mgr. F. 
Dvořákovi k úspěšné obhajobě a rozhodnutí komise udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Předseda, 
po konstatování, že materiály budou postoupeny vědecké radě MFF UK a RDSO 4f-5, ukončil řízení a 
poděkoval všem přítomným za účast.  
 
Počet publikací:  13 prací (první autor-1) uvedeno v databázi WOS,  h-index: 6, 66 nevl. 
citací. 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 12 
Počet přítomných členů: 10  
Odevzdáno hlasů kladných: 10  
Odevzdáno hlasů neplatných: 0  
Odevzdáno hlasů záporných: 0  
Výsledek obhajoby: prospěl 
  
Zápis: Mgr. Peter Kúš      Předseda komise: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 

 
 
 
 
 


