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Průběh obhajoby: 

Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné, uvedl základní údaje o obhajované práci a představil 

uchazeče a jeho školitele. Informoval přítomné, že uchazeč splnil všechny předepsané studijní povinnosti, 

termín obhajoby byl včas zveřejněn a práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním oddělení 

fakulty. K práci nepřišly žádné připomínky. Rovněž konstatoval, že je přítomen dostatečný počet členů 

komise. Poté předseda přečetl životopis doktoranda. Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem 

k disertační práci, kde ocenil samostatnost a píli doktoranda při experimentální práci, vyzdvihl počet 

publikací disertanta (14 článků, z toho 3 prvoautorské) a jeho aktivní účast na mezinárodních 

konferencích. Předseda poté nechal kolovat seznam publikací a disertační práci. 

Doktorand pak v krátké přednášce prezentoval obsah a hlavní výsledky disertační práce. Potom prof. 

Čech a Ing. Vyskočil postupně seznámili přítomné se svými posudky, které oba hodnotily kladně 

předloženou disertační práci a oceňovaly, že práce pokrývá širokou oblast technologií příprav 

nanokompozitních polymerních vrstev, přičemž byla dosažená řada zajímavých původních výsledků. 

Doktorand odpověděl na všechny dotazy oponentů k jejich úplné spokojenosti. 
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V následující diskusi doktorand odpověděl na dotazy prof. Duška (možné praktické aplikace 

připravovaných vrstev), prof. Tichého (otázka využití již předem připraveného polymeru místo tvorby 

polymeru z monomeru v procesu plasmové polymerace), doc. Cimrové (stupeň síťování polymerů 

v povrchové vrstvě a jeho testování) a doc. Hanykové (vliv chemického složení monomeru na vlastnosti 

připravovaných vrstev). Ve svých odpovědích prokázal Mgr. Artem Shelemin hlubokou znalost 

studované problematiky.  

 

Následovalo uzavřené jednání komise, ke kterému byl přizván školitel. Pro kontrolu výsledků hlasování 

komise byly určené skrutátorky doc. Cimrová a doc. Hanyková. 

 

Počet publikací: 14 
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Počet členů s právem hlasovacím: 9 

Počet přítomných členů:  9 

Odevzdáno hlasů kladných:  9 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných:  0 
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