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Průběh obhajoby:  
1) Předseda komise doc. Ošťádal zahájil obhajobu, představil uchazeče a oponenty. Konstatoval, že 
všechny podmínky a náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny, žádné připomínky či námitky k 
předložené disertační práci nebyly vzneseny. Uvedl, že komise pro obhajobu je usnášeníschopná, 
neboť je přítomno 10 členů z 11 členů s právem hlasovacím, z toho 4 z jiného než školicího pracoviště. 
Informoval komisi, že uchazeč je studentem interního postgraduálního studia od 1.10.2012.  Složil 
dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z osobního studijního plánu, vykonal státní 
doktorskou zkoušku 20.11.2013 a zkoušku z anglického jazyka 17.6.2013, předložil doktorskou práci 
ve formě předepsané RDSO 4f-5, předložil životopis se seznamem publikací. Školitel a oponenti 
předložili svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o konání obhajoby bylo rozesláno v 
předepsaném termínu a k práci nedošly žádné připomínky. Poté předseda přečetl životopis uchazeče, 
seznámil přítomné s jeho publikační aktivitou a nechal kolovat předloženou práci se seznamem 
publikací.  
2) Školitel, doc. Mašek se vyjádřil k předložené práci a uchazeči. Uvedl, že uchazeč řešil aktivně a 
samostatně většinu úkolů a problémů, zvládl řadu experimentálních technik z pohledu teorie i 
interpretace výsledků. Odbornou úroveň práce dokládá skutečnost, že velká část výsledků byla 
publikována v recenzovaných odborných časopisech. Školitel ocenil schopnosti uchazeče pro 
vědeckou práci a doporučil uznat předloženou práci jako disertační.  
3) Mgr. J. Polášek přednesl výsledky své disertační práce.  
4) Prof. Novák seznámil přítomné se svým posudkem, ve kterém poukázal na aktuálnost tématu pro 
výzkum palivových článků. Ocenil kvalitu práce s jedinou výhradou týkající se stručnosti popisu 
experimentálního zařízení. Konstatoval význam výsledků pro obor a doporučil práci k obhajobě. Poté 
uchazeč odpověděl na dva dotazy oponenta. Prof. Novák byl s reakcí Mgr. Poláška spokojen. 
5) Ing. Plšek ve svém posudku aktuálnost studia nanostruktur oxidu wolframu podepřel odkazem na 
velké množství prací, které se v poslední době problematikou zabývají. Vyjádřil spokojenost 
s odbornou úrovní práce i jejím provedením. Ve svém doporučujícím posudku celkem položil 6 otázek. 
Oponent byl s odpověďmi uchazeče spokojen. 
6) Následovala veřejná rozprava k předložené práci. 
Otázka doc. Rezka se týkala histogramů výšky klastrů získaných pomocí AFM měření – zda korelují 
s plošnou velikostí. Ve svém druhém dotazu se zajímal o změnu elektronických vlastností v důsledku 
interakce s různými substráty vzorků.  Dr. Veltruská se zajímala o to, zda byly dopované klastry 
připravené agregačním magnetronem použity při nějaké katalytické reakci. Prof. Král požádal o 
vysvětlení funkce kvadrupólového hmotového spektrometru v aparatuře, zajímal se o typ zařízení a 
jeho poslední dotaz se týkal možné přítomnosti různých oxidů wolframu ve vrstvě. Doc. Sobotík se 



tázal na přípravu křemíkových substrátů před depozicí a možnou interakci metanolu s povrchem Si. 
Všichni diskutující byli s reakcí uchazeče spokojeni. 
 
7) Po ukončení diskuse předseda uzavřel veřejnou část obhajoby a proběhlo tajné neveřejné 
hlasování.  
8) Předseda vyhlásil výsledek hlasování a přítomní blahopřáli Mgr. Janu Poláškovi k úspěšné 
obhajobě a rozhodnutí komise udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Oznámil, že materiály budou 
postoupeny RDSO 4f-5  a vědecké radě MFF UK, ukončil řízení a poděkoval všem přítomným za 
účast.  
 
Počet publikací v časopisech s IF: 4  práce (v 1 případě první autor), 2 práce před odesláním  
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 11 
Počet přítomných členů: 10 
Odevzdáno hlasů kladných: 10  
Odevzdáno hlasů neplatných: 0  
Odevzdáno hlasů záporných: 0  
Výsledek obhajoby: prospěl 
  
Zápis: Mgr. Peter Kúš       
 
 

Předseda komise: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 
 


