
Posudek školitele k obhajobě dizertační práce 

 

Pan Ing. Pavel Čudek zahájil své doktorské studium na Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně 

dne 1.9.2008, bezprostředně po ukončení magisterského studia na FEKT. Doktorské studium začal 

v prezenční formě a po 4 letech přešel do kombinované formy studia. Studijní plán ve studijní etapě 

studia plnil bez problémů, zapojoval se i do všech činností na pracovišti včetně výuky ve vybraných 

předmětech. Studijní etapu doktorského studia úspěšně ukončil státní doktorskou zkouškou, 

v rozpravě nad tezemi dizertační práce s názvem „Scintilační detektor sekundárních elektronů pro 

rastrovací elektronový mikroskop pracující s vyšším tlakem v komoře vzorku“ komise dospěla 

k názoru, že zvolené téma je dizertabilní, aktuální a přínosné. Bylo též konstatováno, že vypracované 

teze jsou dobrým základem pro dizertační práci. Jako školitel mohu konstatovat, že se pozitivně 

projevila i skutečnost, že v doktorské práci mohl navázat na svou diplomovou práci „Scintilační 

detektor pro ESEM“.  Státní doktorskou zkoušku úspěšně vykonal 27.5.2010.     

Odborné a organizační schopnosti Ing. Čudka se uplatnily také při jeho zapojení do projektů řešených 

na ústavu elektrotechnologie. V roce 2011 získal a úspěšně zakončil jednoletý projekt FRVŠ 3196/G1 

s názvem „Využití environmentální rastrovací elektronové mikroskopie v diagnostice materiálů“, 

v období let 2011 až 2014 se podílel na řešení projektu OPVK  „Podpora lidských zdrojů a transferu 

znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů“, od roku 2011 až dosud je zapojen 

do řešení projektů „Materiály a technologie pro elektrotechniku I a II“. Průběžně se též staral o 

publikování nejdůležitějších výsledků své výzkumné práce ve formě článků v recenzovaných 

odborných časopisech, příspěvků na konferencích a funkčních vzorů. Přestože se na většině svých 

příspěvků a publikací podílel jako spoluautor, mohu prohlásit, že jeho osobní přínos byl vždy 

významný a přínosný.  

Předložená dizertační práce významně přispívá k rozvoji detekce sekundárních elektronů scintilačním 

detektorem. Realizované modifikace detektoru vycházely vždy z modelování elektrostatických polí 

detektoru, drah signálních elektronů a simulací proudění plynů v jeho jednotlivých částech. Výsledky 

provedených úprav byly ověřovány experimentálně.   

Mohu konstatovat, že v průběhu mé spolupráce s Ing. Čudkem se projevoval jako příjemný a schopný 

spolupracovník, se zájmem o vědeckovýzkumnou práci. Předloženou dizertační práci Ing. Čudka 

doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby po jejím obhájení mu byl udělen titul Ph.D. 

 

 

V Brně dne 19.5.2016                                                                                           doc. Ing. Josef Jirák, CSc. 

                                                                                                                                                  školitel 

 

 


