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Příloha č.1 I< Záznamu o průběhu obliajoby

Str-Ldent: Mgr. Bohuslav Drahoš
Studijní program: anorganická chemie
Datum obhajoby: 23.9.2011

Průběh obhajoby:

Po str.učném představení uchazeče (Životopis, průběh doktorského studia, téma práce a
přehled dosavadních publikací) přednesl Mgr. Bohuslav Drahoš prezentaci diser1ační práce.
Vzhledem ke dvojímu vedení práce uchazeč nejprve francouzsky shrnul nejdťrleŽitější aspekty
předkládané práce a posléze anglicky přednesl hlavní prezentaci (cca 25 min.).

Následně přítorrrní oponenti přečetii své posudky, r,e kterých na závěr shodně
deklarovali, že vzhledem k obsahu i formě posuzované práce, mohou diseftační práci
doporučit k další obhajobě v rámci Ph.D. Ťizení. Uchazeč postupně reagoval na vznesené
otázky a náměty do diskuze. oba oponenti se shoclli, Že způsob prezentace práce a následná
diskuze svědčí o velrrri systematickém a metodickém přístupu uchazeče a jednoznačně
potvrzují i jeho vědeckou vyzrálost.

V následnérn příspěvku velmi pozitivně zhodnotili uclrazeče i oba jelro školite1é.

V obecné diskuzi se všemi přítomnými byla nejprve komentována témata jiŽ zminěná
ve velmi obsáhlé diskuzi s oponenty a následně otázka proÍ-. Petouda.

Na neveřejném zasedání kornise byly velmi pozitivně hodnocen nejen obsal-r práce, ale
i prezentační a diskusní kvality uchazeče. .fento závěr potr,rzuje i následné tajné hlasování
komise, která jednoznačně (6 hlasů ze 6-ti přítornných) doporučuje uděiení titulu Ph.D' pro
Mgr. Bolruslava Drahoše.
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