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Datum obhajoby: 15. 9. 2017  
 
Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil předseda komise. Uvítal přítomné a konstatoval, že počet přítomných členů komise 
(omluven doc. Kužel) splňuje podmínky pro konání obhajoby. Uvítal i školitele doc. Belase a oba 
oponenty. Krátce představil uchazeče, přečetl jeho životopis a nechal kolovat jeho dizertační práci a 
seznam publikací. Konstatoval, že uchazeč splnil všechny podmínky pro konání obhajoby, autoreferát byl 
rozeslán včas, práce byla po předepsanou dobu vystavena a nedošly k ní žádné připomínky. Poté 
zhodnotil působení doktoranda jeho školitel. Uchazeč ve zdařilé prezentaci seznámil přítomné s hlavními 
výsledky své práce. Pak oba oponenti přednesli své posudky, které byly doporučující. Uchazeč reagoval 
velmi dobře a podrobně na všechny dotazy oponentů. V následující veřejné rozpravě vystoupil prof. 
Němec (zasazení problematiky do širšího rámce, originalita výsledků ve světovém měřítku), prof. Pelant 
(vliv depolarizace osvětlením na jiné parametry detektorů), doc. Ostatnický (původ pasťových stavů). 
Uchazeč všechny otázky uspokojivě zodpověděl.  
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Počet publikací: 12 
 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 7 
Počet přítomných členů: 6 
Odevzdáno hlasů kladných: 6 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
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