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Datum obhajoby:  22. září 2016 
 
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 9 členů ze 13 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 25.4.2014 a zkoušku z anglického jazyka dne 17.6.2013, 
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, Prof. Španěl, se vyjádřil k předložené práci a k uchazeči. Konstatoval, že během řešení práce se kolega Spesyvyi 
vypracoval k tvůrčím schopnostem, v posledních letech samostatně navrhoval a prováděl experimenty a připravoval publikace. 
Kromě vlastní experimentální práce získal i solidní základy v oblasti přípravy výzkumných projektů a prezentace výsledků na 
mezinárodních konferencích a začíná být znám i v odborné komunitě. V závěru posudku doporučil uznat předloženou práci jako 
disertační a udělit uchazeči titul Ph.D. 
3) Mgr. A. Spesyvyi 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 (za 
nepřítomného oponenta tak učinila předsedkyně).  
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 (zapisoval Mgr. Jan Matěj Morávek) 
Dr. M. FÁRNÍK: Jakým způsobem se v asociačních reakcích uvolňuje přebytečná energie? 
Prof. M. TICHÝ: Čím se liší klasické SIFT-MS aparatury od vaší aparatury? 
Prof. M. TICHÝ: Uveďte medicínské aplikace vašeho výzkumu. 
Doc. V. HRACHOVÁ: Nevznikají alespoň bezprostředně po výboji polymerní vrstvy v driftové trubici? 
Doc. L. PŘECH: Jaká je minimální délka pulzu ve srovnání s minimální dobou průletu při využití Hadamardovy transformace? 
 
7) Na závěr všichni přítomní blahopřáli panu Mgr. A. Spesyvyi 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. A. Spesyvyi publikoval se spoluautory 4 práce v impaktovaných 
časopisech (čtvrtá vyjde 30. září tohoto roku), přičemž na 3 z nich je 1. 
autorem. 3 doposud vyšlé práce byly již 12 x citovány, což je pěkný 
výsledek, protože jsou z posledních dvou let. Výsledky své práce 
prezentoval různými formami na 10 mezinárodních konferencích (včetně 
WDS). 

 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:    9 
Odevzdáno hlasů kladných:    9 
Odevzdáno hlasů neplatných:   0 
Odevzdáno hlasů záporných:   0 
 
 
 
Výsledek obhajoby:   prospěl 
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