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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 9 členů z 10 členů s právem hlasovacím, z toho 3 z jiného než školicího pracoviště. 
Informoval komisi, že uchazeč byl studentem interního postgraduálního studia od 1.10.2007 do 
31.5.2013 (studium přerušeno od 1.6.2011 do 31.12.20012). Od 1.6.2013 je v kombinovaném studiu.  
Složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z osobního studijního plánu, vykonal státní 
doktorskou zkoušku 9. 6. 2010 a zkoušku z anglického jazyka 17. 9. 2008, 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, prof. Matolín, se vyjádřil k předložené práci a uchazeči. Zdůraznil, že uchazeč se podílel na 
rozvoji problematiky tenkovrstvových katalyzátorů na pracovišti od samého počátku. Osvojil si řadu 
experimentálních technik fyziky povrchů i fyzikální chemie a osobně dokázal zajistit většinu činností od 
přípravy vzorků až po zpracování a prezentaci dat. Je prvním autorem publikace, která položila základ 
vývoje katalyzátorů Pt-CeOx a spoluatorem dalších 21 publikací. Školitel doporučil práci k obhajobě. 
3) Mgr. Václavů přednesl výsledky své disertační práce.  
4) Za nepřítomného dr. Neitzela přečetl posudek doc. Mašek. Oponent v doporučujícím posudku 
poukazuje na publikaci výsledků v uznávaných časopisech. Na otázky  oponenta pan Václavů 
postupně odpověděl a komise byla s jeho reakcí spokojena. 
5) Druhý oponent, Ing. Bystroň, konstatoval, že věcný obsah práce je na vysoké úrovni a výsledky 
které jsou obsahem 3 článků v impaktovaných časopisech mají přes 60 citací. Práci doporučil 
k obhajobě. Poté uchazeč odpověděl na věcné dotazy a reagoval na připomínky v posudku. Oponent 
byl s odpověďmi spokojen.  
6) Následovala veřejná rozprava k předložené práci. 
Ing. Plšek se ptal na postup dopování CeOx platinou. Dr. Mysliveček se zajímal o způsob určování 
„loadingu“ a  na oxidaci složek při přípravě resp. před měřením. Doc. Rezek  se zajímal o hloubku 
průniku Pt do GDL při naprašování.  
Všichni diskutující a komise byli s reakcí uchazeče na položené otázky spokojeni.  
 
7) Po ukončení diskuse předseda uzavřel veřejnou část obhajoby a proběhlo tajné neveřejné 
hlasování.  



8) Předseda vyhlásil výsledek hlasování a přítomní blahopřáli Mgr. Michalovi Václavů k úspěšné 
obhajobě a rozhodnutí komise udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Předseda 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: 22  prací (v 1 případě první autor), h-index: 9, nevl. citace: 
239.  
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 10 
Počet přítomných členů: 9 
Odevzdáno hlasů kladných: 9  
Odevzdáno hlasů neplatných: 0  
Odevzdáno hlasů záporných: 0  
Výsledek obhajoby: prospěl 
  
Zápis: Mgr. Peter Kúš     
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