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Průběh obhajoby: 
1) Předsedkyně Prof. Šafránková zahájila obhajobu, přivítala účastníky a představila uchazeče a oponenty. Konstatovala, že 
všechny podmínky a náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny a žádné připomínky či námitky k předložené disertační práci 
nebyly vzneseny. Dále vyjmenovala členy komise a shledala, že komise vytvořená pro tuto obhajobu je usnášeníschopná, 
neboť je přítomno 10 členů ze 13ti členů s právem hlasovacím. Předsedkyně informovala komisi, že uchazeč byl studentem 
interního postgraduálního studia od 1.10.2011 do 30.9.2015, složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho 
osobního studijního plánu, vykonal státní doktorskou zkoušku dne 26.4.2013 a zkoušku z anglického jazyka dne 12.6.2012, 
předložil doktorskou práci ve formě předepsané RDSO f-2, životopis a seznam publikací a dalších vědeckých aktivit. Také 
školitel a oponenti předložili svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o konání obhajoby bylo rozesláno 
v předepsaném termínu. Poté předsedkyně přečetla životopis uchazeče a seznámila přítomné s jeho publikační aktivitou. 
2) Školitel, Doc. Kudrna, se vyjádřil k předložené práci a k uchazeči. Konstatoval, že během řešení práce se kolega Perekrestov 
vypracoval k tvůrčím schopnostem, v posledních letech samostatně navrhoval a prováděl experimenty a připravoval publikace. 
Kromě vlastního systému plazmatické trysky s příslušnou diagnostikou, zvládl i práci s mnoha dalšími diagnostikami, které 
demonstrovaly vlastnosti a kvalitu deponovaných vrstev. V závěru posudku doporučil uznat předloženou práci jako disertační a 
udělit uchazeči titul Ph.D. 
3) Mgr. R. Perekrestov představil velmi přehledně výsledky své disertační práce. Poté jeden oponent přečetl posudek (za 
nepřítomného oponenta prezentovala posudek předsedkyně), ve kterých oba položili dotazy a doporučili práci k obhajobě a 
udělení titulu Ph.D.  
4) Uchazeč se vyjádřil k dotazům a připomínkám oponentů. Oponenti souhlasili s odpověďmi na své dotazy či nejasnosti.  
5) Poté předsedkyně otevřela veřejnou rozpravu k práci. 
6) Uchazeč uspokojivě odpověděl na položené dotazy, proto předsedkyně ukončila diskuzi a uzavřela veřejnou část obhajoby, 
poté proběhlo tajné neveřejné hlasování s výsledkem uvedeným níže. 
 
Dotazy z veřejné rozpravy (zapisovala Mgr. Anna Kolpaková) 
RNDr. Jan Stöckel, CSc.: (1) Aké veľké plochy je možné technológiou trysky pokryť, aby to mohlo mať trebárs aj praktické 
využitie? (2) Na začiatku prezentácie bol zmienený teplomer so skleneným vláknom. Mohli by ste nám povedať ako funguje? 
Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.: Uviedli ste, že ste používali pomocnú elektródu železnú, ktorá eventuálne spôsobuje 
znečistenie. Bolo by možné použiť titánovú elektródu?  
Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.: (1) Keď sa pozrieme na povrch, tak vidíme skôr tendenciu vytvárať prirodzené kryštáliky 
než guličky. Môže mať podstatnejší vplyv na meranie to, že výpočty pre Mie-ov rozptyl sú robené na základe guľovej 
aproximácie? (2) Posledný graf v prezentácií  zobrazuje aj solárny článok s účinnosťou η=11/%. Podarilo sa tento článok vyrobiť 
Vám alebo je od niekoho iného? 
Prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat.: Aká je presnosť výpočtov z meraní Langmuirovou sondou za prítomnosti kyslíka? 
 
7) Na závěr všichni přítomní blahopřáli panu Mgr. R. Perekrestovi k úspěšnému vykonání obhajoby a předsedkyně, po 
konstatování, že RDSO f-2 uděluje uchazeči hodnost Ph.D., ukončila řízení pro udělení akademicko-vědeckého titulu tím, že 
poděkovala všem přítomným za účast. 



 
Počet publikací:  Mgr. R. Perekrestov publikoval se spoluautory 2 práce ve vysoce 

impaktovaných časopisech, další práce je již do tisku přijata, přičemž na 
všech třech je 1. autorem. Publikoval také několik prací ve sbornících 
konferencí. Protože práce publikoval v letech 2015 a 2016, není 
překvapivé, že doposud nejsou citovány. 

 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:  10 
Odevzdáno hlasů kladných:  10 
Odevzdáno hlasů neplatných:   0 
Odevzdáno hlasů záporných:   0 
 
 
 
Výsledek obhajoby:   prospěl 
 
Předsedkyně komise:  Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 
 


