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Průběh obhajoby: Obhajoba doktorské práce proběhla v souladu se Studijním a
zkušebním řádem, Doktorské studium. Doktorand seznámil ve 20min
prezentaci přítomné s obsahem své disertační práce a hlavními
dosaženými výsledky. Poté přečetl svůj posudek oponent doc.
Záruba. Ing. Trousil na oponentem položené otázky dobře
odpověděl, případně konstatoval oprávněnost formální připomínky.
Dále předseda komise přečetl posudek omluvené oponentky doc.
Kročové. Rovněž otázky oponentky byly zodpovězeny
odpovídajícím způsobem, jak konstatovali všichni přítomní členové
komise. Oba posudky byly zakončeny doporučením přijmout
disertační práci jako podklad pro další řízení k udělení titulu Ph.D.
Poté byla otevřena diskuze členů komise, do které se svými dotazy
vstoupili ještě doc. Záruba (1 otázka), prof. Pacáková (1 otázka),
prof. Opekar (3 otázky), doc. Cvačka (1 otázka), viz připojené
diskuzní lístky. Ing. Trousil na všechny otázky velmi dobře
odpověděl. Z doporučení oponentů i z diskuse vyplynulo, že Ing. Jiří
Trousil vypracoval velmi kvalitní disertační práci, která splňuje
všechny požadavky na disertační práce v programu analytická
chemie a bude navržena k ocenění cum laude.
Vzhledem k tomu, že k disertační práci nebyly vzneseny žádné
námitky a připomínky, jež by bylo nutno uvést do zápisu o obhajobě
doktorské disertace, a k práci nedošly žádné externí připomínky,
mohla komise na neveřejném zasedání zhodnotit průběh obhajoby a
přistoupit k hlasování. Na základě tajného hlasování komise hlasy 5
členů/členek navrhla, aby Ing. Jiřímu Trousilovi byl udělen
akademický titul Doktor (Ph.D.).
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