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Průběh obhajoby: 
1) Předsedkyně Prof. Šafránková zahájila obhajobu, přivítala účastníky a představila uchazeče a oponenty. Konstatovala, že 
všechny podmínky a náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny a žádné připomínky či námitky k předložené disertační práci 
nebyly vzneseny. Dále vyjmenovala členy komise a shledala, že komise, vytvořená pro tuto obhajobu, je usnášeníschopná, 
neboť je přítomno 8 ze 13 členů s právem hlasovacím. Předsedkyně informovala komisi, že uchazeč byl studentem interního 
postgraduálního studia od 1.10.2010. do 30.9.2014, složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho osobního 
studijního plánu, vykonal státní doktorskou zkoušku dne 14.6.2012 a zkoušku z anglického jazyka dne 5.2.2013, předložil 
doktorskou práci ve formě předepsané RDSO 4f-2, životopis a seznam publikací a dalších vědeckých aktivit. Také školitel a 
oponenti předložili svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o konání obhajoby bylo rozesláno v předepsaném 
termínu. Poté předsedkyně přečetla životopis uchazeče a seznámila přítomné s jeho publikační aktivitou. 
2) Za nepřítomnou školitelku reprodukoval její posudek Dr. A. Kańka (zapisovatel obhajoby), kde se vyjádřila k předložené práci 
a k uchazeči. Konstatovala, že během řešení práce se uchazeč věnoval vývoji komplexního modelu kladného sloupce plazmatu 
v doutnavém výboji. Model postupně rozšířil a porovnal s výsledky experimentálního studia. V závěru posudku doporučila uznat 
předloženou práci jako disertační a udělit uchazeči titul Ph.D. 
3) Mgr. M. Laca představil přehledně výsledky své disertační práce. Jeden oponent přečetl posudek, za nepřítomného oponenta 
přečetl posudek opět Dr. A. Kaňka. Oba oponenti položili dotazy a doporučili práci k obhajobě a udělení titulu Ph.D.  
4) Uchazeč se vyjádřil k dotazům a připomínkám oponentů. Oponent a členové komise souhlasili s odpověďmi na dotazy či 
nejasnosti.   
5) Poté předsedkyně otevřela veřejnou rozpravu k práci. 
6) Uchazeč uspokojivě odpověděl na položené dotazy, proto předsedkyně ukončila diskuzi a uzavřela veřejnou část obhajoby, 
poté proběhlo tajné neveřejné hlasování s výsledkem uvedeným níže. 
 
Dotazy z veřejné rozpravy (zapisoval RNDr. A. Kaňka, Dr.) 
Dr. P. Dohnal: Jaká je chyba měření radiálního průběhu rotační teploty? 
Dr. P. Dohnal: Jaká je chyba radiálního průběhu rotační teploty a koncentrace elektronů, které byly určeny modelem? 
Dr. L. Juha: Jak se měřila teplota stěny výbojové trubice? 
Dr. L. Juha: Jaký je rozdíl teploty na vnitřní a vnější stěně trubice? 
Dr. K. Rohlena: Jaký profil rozdělovací funkce elektronů byl použit v modelu? 
Dr. K. Rohlena: Byla řešena Boltzmannova kinetická rovnice? 
Prof. J. Glosík: Jaká je přesnost reakčních konstant použitých v modelu pozitivního sloupce? 
Prof. J. Glosík: Byla prováděna analýza závislosti citlivosti modelu na chybě reakčních koeficientů? 
Prof. S. Novák: Jaký programovací jazyk byl použit pro vývoj modelu? 
Dr. K. Rohlena: Z jakého zdroje byly získány hodnoty příčného a podélného koeficientu difúze iontů? 
 



7) Na závěr všichni přítomní blahopřáli panu Mgr. M. Lacovi k úspěšnému vykonání obhajoby a předsedkyně, po konstatování, 
že RDSO 4f-2 uděluje uchazeči hodnost Ph.D., ukončila řízení pro udělení akademicko-vědeckého titulu tím, že poděkovala 
všem přítomným za účast. 
 
Počet publikací: Mgr. Laca se spolupodílel na 3 publikacích v impaktovaných časopisech 

(poslední z nich je přijata a uveřejněna na stránkách časopisu), přičemž na 
2 pracích je tedy 1. autorem, a dále publikoval 8 příspěvků ve sbornících 
studentské konference (tyto příspěvky zajímavě dokumentují postupný 
vývoj modelu). Na jeho práci byl v databázi Web of Science nalezen 1 
ohlas. 

 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:    8 
Odevzdáno hlasů kladných:    8 
Odevzdáno hlasů neplatných:   0 
Odevzdáno hlasů záporných:   0 
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