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Průběh obhajoby: 

Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné a 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 předseda 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 2 prvoautorské). 

Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci, kde zdůraznil, že uchazeč nejen 

realizoval velké množství náročných experimentů, ale dokázal najít způsoby, jak výsledky interpretovat 

pomocí kombinací dostupných teoretických modelů.  

Doktorand pak seznámil v krátké prezentaci přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační práce. 

Potom Dr. Pfleger přečetl svůj posudek. Posudek je kladný, uchazeč zodpověděl všechny dotazy 

v posudku k oponentově spokojenosti. Potom doc. Moravec přečetl posudek nepřítomného Dr. Petzelta. 

Posudek je rovněž kladný a doporučuje udělení titulu Ph.D. V následující všeobecné rozpravě se nejprve 
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Mgr. Varga vyjádřil k otázkám vyplývajícím z posudku Dr. Petzelta týkajících se postupů při volbě 

kombinací modelů, experimentálního uspořádání měření vodivosti a rozdílu mezi hodnotami získanými 

ze stejnosměrných měření a limitě výsledků střídavých měření pro malé frekvence (diskuse se zúčastnili 

prof. Štěpánek, doc. Nedbal a doc. Moravec). Uchazeč dále zodpověděl i dotazy doc. Moravce (možnost, 

že měřené charakteristiky vodivosti se týkají pouze povrchové vrstvy), doc. Nedbala (rozdíly výsledků 

pro tablety a tenké vrstvy, skok vodivosti při snižování tlaku), doc. Hanykové (odhady množství vody 

v dehydratovaných vzorkách), doc. Cimrové (teploty při měření vlivu vody u vzorků polyanilinu, efekt 

uvolňování vody u tablet a tenkých vrstev) a doc. Shukurova (drsnost povrchu vrstev). Ve svých 

odpovědích prokázal Mgr. Varga hlubokou znalost studované problematiky.  

 

Po ukončení veřejné části obhajoby se konalo uzavřené jednání komise, ke kterému byl přizván školitel a 

oponent. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři doc. Cimrová a doc. Nedbal. 

 

 

Počet publikací: 9 

 

Výsledek hlasování:  
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Výsledek obhajoby: prospěl 
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