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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. 

Rovněž konstatoval, že je přítomen dostatečný počet členů komise. Poté předseda přečetl životopis 

doktoranda. Následně školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci, kde vysvětlil, 

jak probíhalo upřesňování náplně doktorské práce. Vyzdvihl především to, že uchazeč vyvinul a 

realizoval novou metodu bezkontaktního měření vodivostních i dielektrických vlastností polymerních 

gelů.  

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

Následovalo čtení posudků oběma oponenty. RNDr. Neubert zodpověděl dotazy z posudku prof. Duška a 

reagoval na připomínky v posudku doc. Starého. V obou případech prokázal hlubokou znalost studované 

problematiky a oponenti byli s jeho odpověďmi spokojeni. V následující všeobecné rozpravě se nejprve 

disertant vyjádřil k otázce Dr. Petzelta týkající se tvaru vzorků při bezkontaktním měření. Dále v rozpravě 
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vystoupila doc. Trchová, která upozornila na význam a aktuálnost studia mechanismů polymerace za 

nízkých teplot. Na závěr disertant detailně zodpověděl dotazy prof. Štěpánka týkající se nastavování a 

stanovování teploty při jednotlivých experimentech. 

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

Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři doc. Hlídek a a doc. Starý. 
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