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Datum obhajoby:  31. října 2017  
 
Průběh obhajoby:  
1) Předsedkyně komise, prof. Šafránková, zahájila obhajobu, představila uchazeče a oponenty. 
Konstatovala, že všechny podmínky a náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny, připomínky či 
námitky k předložené disertační práci nebyly vzneseny. Uvedla, že komise pro obhajobu je 
usnášeníschopná, neboť je přítomno 8 z 9 členů s právem hlasovacím, z toho 3 z jiného než školicího 
pracoviště. Informovala komisi, že uchazeč byl studentem interního postgraduálního studia od 1. 10. 
2013 do 30. 9. 2017. Složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho osobního studijního 
plánu. Státní doktorskou zkoušku vykonal dne 30. března 2015 a zkoušku z anglického jazyka dne 14. 
ledna 2014. Předložil doktorskou práci ve formě předepsané RDSO 4f-5 a životopis se seznamem 
publikací. Školitel a oponenti vypracovali svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o 
konání obhajoby bylo rozesláno v předepsaném termínu. Poté prof. Šafránková seznámila přítomné s 
životopisem uchazeče, jeho publikační aktivitou a citačním ohlasem. Práci, autoreferát a životopis se 
seznamem publikací nechala kolovat.  
2) Školitel, doc. Kocán, ve svém vyjádření ocenil práci uchazeče, kterého zná již od doby jeho 
bakalářského studia. Vyzdvihl jeho experimentální dovednosti, schopnost rozpoznat zajímavý problém 
a najít motivaci pro řešení. Konstatoval, že během řešení práce se podařilo dosáhnout stanovených 
cílů a že uchazeč je schopen samostatné vědecké práce, což dokazují jak publikace, tak i další aktivity. 
Rovněž zmínil podíl uchazeče na řešení grantových projektů. Na závěr hodnocení doporučil udělení 
titulu po úspěšné obhajobě.  
3) RNDr. P. Matvija přednesl výsledky své disertační práce v anglickém jazyce. Jak konstatovala 
komise, jeho prezentace byla přehledná a velmi zajímavá. 
4) Dr. B. Torre ve svém kladném posudku blahopřál uchazeči k dosaženým výsledkům. V diskusi se 
zaměřil zejména na několik otázek, kterými bezprostředně reagoval na prezentované výsledky s tím, 
že mnoho jeho předem položených dotazů bylo již zodpověděno. P. Matvija na všechny otázky 
reagoval pohotově.  
5) Kladný a doporučující posudek za nepřítomného doc. B. Rezka přečetla prof. Šafránková a 
uchazeč odpověděl na položený dotaz. 
6) Následovala veřejná rozprava k předložené práci.  



a) Prof. V. Matolín se tázal na roli vazeb a pole STM hrotu v mechanismu reorganizace ftalocyaninových molekul 
na pasivovaném povrchu.  
b) Doc. I. Bartoš se zajímal o detaily rekonstrukce Si(111)/Tl (1x1) a její vznik přeměnou původní rekonstrukce 
(7x7) povrchu křemíku.  
c) Ing. J. Plšek položil dotaz na způsob určování pokrytí povrchu organickými molekulami a na možný vliv 
koncentrace povrchových defektů na hodnotu pokrytí.  
d) Doc. I. Bartoš se ptal na důvod výběru thália pro pasivaci povrchu křemíku. 
Všichni diskutující a komise byli s reakcemi uchazeče na položené otázky spokojeni.  
 
7) Po ukončení diskuse předsedkyně uzavřela veřejnou část obhajoby a proběhlo veřejné hlasování.  
8) Předsedkyně vyhlásila výsledek hlasování a přítomní blahopřáli RNDr. P. Matvijovi k úspěšné 
obhajobě a rozhodnutí oborové rady 4F-5 udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Předsedkyně ukončila 
řízení a poděkovala všem přítomným za účast.  
 
 
Počet publikací: RNDr. P. Matvija se spolupodílel na vzniku 5 publikacích v 
impaktovaných časopisech, přičemž na 3 pracích je 1. autorem, a na jedné práci ve sborníku 
konference. Jeho práce byly 5 krát citovány (bez autocitací). Výsledky prezentoval také 
postupně na 11 zahraničních konferencích. 
 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím:  9 
Počet přítomných členů:   8 
Kladně hlasovalo:    8 
Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti. 
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