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Průběh obhajoby: 

 

Obhajobu zahájil předseda konstatováním, že komise se sešla v plném počtu. Po představení uchazeče 

uchazeč informoval o průběhu a výsledcích dizertační práce. Poté byly předneseny posudky oponentů a 

stanovisko vedoucího práce. Následně uchazeč reagoval na dotazy v posudcích oponentů; bylo 

konstatováno, že uchazeč odpověděl dotazy dostatečným a vyčerpávajícím způsobem. Všeobecná 

rozprava se týkala následujících otázek: 

1. Způsob přípravy a charakterizace vzorků 

2. Detaily neutronových měření, rozlišení difraktometru 

3. Detaily numerických simulací, možnost renormalizace použité délkové škály 

4. Fyzikální podstat bodových defektů předpokládaných v numerickém modelu. 

Všechny otázky z pléna byly zodpovězeny vyčerpávajícím způsobem. 
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Počet členů s právem hlasovacím: 7 
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