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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 byl studentem interního postgraduálního studia od 1.10. 2011 do 
30.9.2015, od 1.10.2015 je v kombinované formě studia. Složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti 
vyplývající z osobního studijního plánu, vykonal státní doktorskou zkoušku 4.3.2014 a zkoušku z 
anglického jazyka 24.6.2014, 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) Školitelka, doc. Matolínová, se vyjádřila k předložené práci a uchazeči. Zmínila se o zaměření práce 
v rámci materiálového výzkumu heterogenní katalýzy. Konstatovala, že uchazeč je schopen 
samostatné vědecké práce, dokáže efektivně pracovat s výsledky a dovést je k publikaci. Zdůraznila 
jeho systematičnost a pečlivost. Uvedla, že o kvalitě práce, kterou pan Dubau předkládá,  svědčí 
spoluautorství 7 publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech. Práci doporučila k obhajobě.  
3) Dipl.-Phys. Martin Dubau přednesl výsledky své disertační práce v češtině.  
4) Posudek práce za nepřítomného dr. Píše přečetl doc. Sobotík. Oponent ocenil volbu a kombinaci 
experimentálních technik, které uchazeč použil při zkoumání. Uvedl, že práce přináší nové výsledky a 
závěry práce jsou experimentálně velmi dobře podloženy. Práci považuje za zdařilou a doporučuje 
k obhajobě. Poté pan Dubau postupně odpověděl na otázky oponenta. Komise byla s reakcí uchazeče 
spokojena. 
5) Ing. Jiříček v posudku zmínil aktuálnost tématu i přínos disertace. Poukázal na dobrou úroveň práce 
a na skutečnost, že zpracování výsledků svědčí o experimentální zručnosti i vědeckých schopnostech 
uchazeče. Práci doporučil k obhajobě. Poté pan Dubau postupně odpověděl na položené otázky. 
Oponent byl s reakcí uchazeče spokojen. 
6) Následovala veřejná rozprava k předložené práci. 
Doc. Rezek se ve svém dotazu zajímal o možnost kvantitativní charakteristiky poréznosti uhlíkové 
mezivrstvy. Prof. Matolín doplnil odpověď uchazeče poznámkou o nutnosti použití He kryostatu (a 
značné nákladnosti měření). Doc. Nehasil se zajímal o chemický stav Ce při různém složení depoziční 
atmosféry a na vytváření vrstvy CNx. Na závěr diskuse prof. Matolín uvedl širší souvislosti řešené 
problematiky. Diskutující a komise byli s reakcemi a odpověďmi uchazeče spokojeni.  



7) Po ukončení diskuse předseda uzavřel veřejnou část obhajoby a proběhlo tajné neveřejné 
hlasování.  
8) Předseda vyhlásil výsledek hlasování a přítomní blahopřáli panu Martinovi Dubau k úspěšné 
obhajobě a rozhodnutí komise udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Předseda uvedl, 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: 7  prací (v 1 případě první autor)  
 
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. 
 


