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Datum obhajoby:   21.9.2016 

 

Průběh obhajoby: 

 

Předsedkyně komise zahájila jednání, přivítala přítomné, představila uchazečku a uvedla základní údaje o 

obhajované práci. Obhajobě bylo přítomno všech 11 členů jmenované komise i oba oponenti. Byly splněny 

veškeré podmínky pro konání obhajoby kladené na personální složení jmenované komise a přítomných 

členů. Uchazečka splnila veškeré studijní podmínky a odevzdala disertační práci se všemi ostatními 

náležitostmi. Práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním oddělení fakulty, termín obhajoby byl 
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včas zveřejněn. K práci nepřišly kromě posudků oponentů žádné komentáře ani připomínky. Poté 

předsedkyně přečetla stručný životopis doktorandky a dala kolovat výtisk disertační práce a seznam 

publikací. Školitel seznámil přítomné se svým vyjádřením k disertační práci a práci doktorandky během 

jejího studia. 

 

Doktorandka přednesla hlavní výsledky své disertační práce. Následovalo čtení posudků obou oponentů a 

pak odpovědi doktorandky na otázky a připomínky uvedené v posudcích. Posudky obou oponentů byly 

kladné a oponenti doporučili práci k obhajobě. Oponenti konstatovali, že jsou s odpověďmi uchazečky 

spokojeni. Následovala všeobecná rozprava, v rámci níž doktorandka uspokojivě reagovala na dotazy, 

připomínky a komentáře členů komise (doc. Svoboda: komentář k přípravě monokrystalů Ti-15Mo a LCB 

týkající se kongruentního a nekongruentního růstu, prof. Englich: komentář ke grafu na obr. 21 autoreferátu 

a ne zcela průkaznému vyhodnocení dat vzhledem k malému počtu experimentálních bodů pro LCB, aj.)  

 

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

oponent, který nebyl členem komise. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni dva skrutátoři.   

 

Počet publikací: 11 (včetně konferenčních příspěvků) 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím: 11 

Počet přítomných členů: 11 

Odevzdáno hlasů kladných: 11 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných: 0 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
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