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Průběh obhajoby: 1) Předseda komise, doc. Sobotík, zahájil obhajobu, představil
uchazeče, školitele a oponenty. Konstatoval, že všechny podmínky a
náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny a žádné připomínky či
námitky k předložené disertační práci nebyly vzneseny. Dále
informoval, že komise, vytvořená pro tuto obhajobu, je
usnášeníschopná, neboť je přítomno 10 členů z 11 s právem
hlasovacím. Předseda oznámil komisi, že uchazeč byl studentem
interního postgraduálního studia od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015, od 1.
10. 2015 do současnosti pak studia kombinovaného, složil dílčí
zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho individuálního
studijního plánu, vykonal státní doktorskou zkoušku dne 22.5. 2015 a
zkoušku z anglického jazyka dne 25.6. 2012, předložil doktorskou
práci ve formě předepsané SP P4F5, 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 předseda
přečetl životopis uchazeče a seznámil přítomné s jeho publikační
aktivitou.

Počet publikací: Mgr. Igor Bieloshapka je autorem či spoluautorem
osmi impaktovaných časopiseckých publikací, přičemž na dvou z
těchto prací je prvním autorem Výsledky svých studií prezentoval
ústně či formou posteru na mezinárodních konferencích.

2) Školitel, Ing. Jiříček, se vyjádřil k předložené práci a k uchazeči.
Vyzdvihnul jeho manuální zručnost a samostatnost v obhajování
svých názorů, což se projevilo při návrhu a provádění experimentů a
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v publikační činnosti. Zkonstatoval, že ačkoliv první disertace nebyla
úspěšně obhájena, doktorand překonal neúspěch a na základě
doporučení práci přepracoval a doplnil o nové publikované výsledky.
Školitel doporučil uznat předloženou práci jako disertační a udělit
uchazeči titul Ph.D.

3) Mgr. Igor Bieloshapka představil hlavní výsledky své disertační
práce. Oba oponenti reprodukovali podstatné části svých posudků, ve
kterých položili řadu dotazů. Oba oponenti doporučili práci k
obhajobě a udělení titulu Ph.D.
Dr. J.Plšek vyzdvihnul aktuálnost tématu disertace a zdůraznil velké
množství konstrukční a experimentální práce, které musel uchazeč
zvládnout.

4) Uchazeč se vyjádřil k dotazům a připomínkám oponentů.
Oponenti souhlasili a byli spokojeni s odpověďmi na své dotazy a
připomínky.

5) Poté předseda otevřel veřejnou rozpravu k práci. Ve veřejné
rozpravě padly následující dotazy:
prof. V. Matolín: Jaká byla motivace pro zdrsnění polyamilinem?
Jaká je jeho vodivost?
prof. V. Matolín: Zkoušeli jste různé množství Pd pro zvýšení
vodivosti?
doc. J. Mysliveček: Jaký byl rozptyl charakteristik při stejné přípravě
katalyzátoru?
doc. P.Jelínek: Mám stejnou otázku, nedostal jsem odpověď.
Získáváte řádově srovnatelné výsledky?
doc. K.Mašek: PdCx-říkáte, že kontaminace uhlíkem pochází ze
zbytkové atmosféry během depozice. Nemůže to vzniknout až po
přípravě?
doc. K.Mašek: PdCx je dominantní, nelze připravit kovové Pd?
doc. K.Mašek: Přidání Cu sníží podíl PdCx, proč?
doc. P.Jelínek: Proč je práce tištěná jednostranně? Je to neúsporné,
neekologické.
Dotazy byly ve většině případů uchazečem zodpovězeny, se
zaváháním u prvního dotazu doc. Jelínka.

6) Poté co uchazeč odpověděl na dotazy ukončil předseda diskuzi a
uzavřel veřejnou část obhajoby. Následně proběhlo neveřejné
hlasování s výsledkem uvedeným níže. Hlasování bylo tajné.

7) Předseda, po konstatování, že oborová rada SP P4F5 uděluje
uchazeči hodnost Ph.D., ukončil řízení pro udělení akademicko-
vědeckého titulu a poděkoval všem přítomným za účast. Na závěr
všichni přítomní blahopřáli Mgr. Igorovi Bieloshapkovi k úspěšnému
vykonání obhajoby.
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 doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. ............................
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