
 

 

Posudek školitele  
 

disertanta  Ing. Pavla KASPARA 
 

Téma doktorské práce :  Alternative Methods for the Analysis  of Sturcutural 

Changes in Muscle Tissue 

 
 Pan Ing. Pavel Kaspar, nar. 1989, zahájil doktorandské studium na Ústavu fyziky 

v akademickém roce 2013/14, v oboru Fyzikální elektronika a nanotechnologie v denní formě 

studia jako absolvent FEKT VUT v Brně. Jeho školitel prakticky po celou dobu studia byl prof. 

RNDr. Pavel Tománek, CSc.  Bohužel těsně před odevzdání práce zemřel a jeho činnost jsem 

převzal já.  
Ing. Kaspar obsahem svého tématu navázal a rozšířil předchozí specializaci magisterského 

studia, které absolvoval na oboru Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na FEKT VUT v Brně. 

Jeden z klíčových vědeckých problémů, který začal mladý kolektiv pracovníků pod vedení prof. 

Tománka řešit a jehož členem byl i Ing. Kaspar, je výzkum fyzikálních metod pro získání a věrohodnou 

reprodukci informací o strukturálních změnách ve svalové tkáni. Tento problém výzkumu biologických 

tkání je na UFYZ FEKT VUT v Brně intenzívně řešen ve spolupráci s Friedrich-Schiller University of 

Jena a Ústavem histologie a embryologie Masarykovi university v Brně.  Kromě Ing. Kaspara na této 

problematice pracovala i další doktorandka UFYZ FEKT, která disertační práci připravuje.  

 Ing. Kaspar se během svého studia a tvorby doktorské disertační práce seznámil se zařízeními 

a výsledky dosaženými na Universitě v Jeně, kde absolvoval dvouměsíční stáž. Znalosti s 

experimentálními přístupy  si rozšířil kromě studia literatury i na Škole elektronové mikroskopie, kterou 

organizoval Ústav přístrojové techniky AVČR. Seznámil se i s výsledky využití elektronové 

mikroskopie pro analýzu biologických vzorků, které prováděl prof. Armin Delong ve společnosti 

Delong Instruments  Brně a s nímž ústav fyziky úzce spolupracoval i v dalších oblastech elektronové 

mikroskopie, zejména ve výzkumu a vývoji elektronových zdrojů nízkých energií.   
V průběhu akademických let roku 2013-15 vykonal všechny předepsané odborné 

zkoušky, jazykovou zkoušku a v roce 2015 složil Státní doktorskou zkoušku na oboru Fyzikální 

elektronika a nanotechnologií. 

Ve všech letech studia postupoval v souladu se svým studijním plánem, zkoušky včetně 

státní závěrečné složil v předepsaných termínech.  

Od ledna 2014 má souběžně i částečný pracovní úvazek na UFYZ FEKT VUT v Brně. 

 Svou odbornou činnost prokázal několika časopiseckými publikacemi, dvě publikace 

jsou v impaktovaném časopise, 3 publikace jsou v recenzovaných časopisech nebo ve 

sbornících konferencí, které jsou vedeny ve WoS nebo Scopus  a 4 příspěvky jsou na dalších 

mezinárodních nebo národních konferencích.  Celá publikační činnost je doložena. 

 

 Tématu disertační práce se Ing. Kaspar věnoval s velkou intenzitou během celého 

doktorského studia. Podílel se na řešení dvou projektů specifického výzkumu s tématikou 

blízkou obsahu disertace a na výzkumné práci skupiny Nedestruktivní testování a 

nanometrologie ve skupiny RG2 celouniversitního ústavu STI- CEITEC. 

 Při řešení vlastní disertační práce prokázal dizertant schopnost získávat široké spektrum 

znalostí z několika oborů a následně je kombinovat do inovativních postupů, které vyústily do 

disertační práce.   

  

 Byl aktivní i pedagogické práci, podílel se na výuce studentů bakalářského i 

magisterského stupně, převážně v laboratořích, znalosti uplatnil zejména pro rozvoj 



specializovaného všeobecně vzdělávacího předmětu Nanotechnologie, který navštěvuje 

pravidelně asi 100 studentů FEKT.  

 

Vytčené cíle disertační práce byly splněny. Ing. Kaspar prokázal schopnosti řešit 

náročné vědecké problémy, inovoval experimentální metody přímo využitelné pro strukturální 

analýzu svalové tkáně. Doporučuji postoupit disertační práci Ing. Pavla Kaspara k obhajobě. 

 

 

V Brně dne  20.10.2017 

 

 

 

 

       prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. 
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