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Datum obhajoby:   27.9.2017 

 

Průběh obhajoby: 

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

obhajované práci. Obhajobě bylo přítomno všech 12 členů jmenované komise a oponent doc. Hlídek. 

Oponent dr. Bordács se omluvil. Byly splněny veškeré podmínky pro konání obhajoby kladené na 

personální složení jmenované komise a přítomných členů. Uchazečka splnila veškeré studijní podmínky a 
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odevzdala disertační práci se všemi ostatními náležitostmi. Práce byla po předepsaný čas vystavená na 

studijním oddělení fakulty, termín obhajoby byl 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 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. Přítomný oponent konstatoval, že je s odpověďmi uchazečky 

spokojen.  

 

Následovala všeobecná rozprava, v rámci níž doktorandka uspokojivě reagovala na dotazy, připomínky a 

komentáře členů komise a dalších přítomných (dr. Máca: předpokládá, že mnoho otázek by mohlo být 

zodpovězeno pomocí ab initio výpočtů, a ptá se na současný stav a zda uchazečka bude tímto směrem 

pokračovat;  dr. Hlinka: dotaz na možnosti časově rozlišených experimentů, prokázání transferu energie a 

detekce elektromagnonu, co je o tom známo z literatury; doc. Javorský: jaká je technika přípravy vzorků 

monokrystalů a nakolik je obtížná; doc. Čížek: jaké jsou defekty ve studovaných látkách a jak mohou 

ovlivnit výsledky, zda je to známo, zda se měnila koncentrace defektů nějakými úpravami; dr. Závěta: dotaz 

na graf k NiCo2TeO6). 

 

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

přítomný oponent. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni dva skrutátoři.  
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