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Posudek vedoucího dizertační práce 

Student: Ing. Václav Štursa 

Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, UCHPBT 

 

Předloženou dizertační práci Ing. Štursa dokončil v rámci prezenčního studia doktorského studijního programu 

„Chemie a technologie potravin“, obor Potravinářská chemie. Experimentální část práce byla provedena  

v laboratořích ÚCHPBT FCH VUT v Brně, část experimentů byla také provedena ve specializovaných 

laboratořích University of Natural Resources and Life Sciences ve Vídni, kde Ing. Štursa působil ve výzkumné 

skupině VIRIS prof. Stephana Hanna. V rámci doktorského studia student provedl všechny plánované 

experimenty a splnil veškeré předepsané zkoušky včetně státní závěrečné zkoušky. S přístupem ke studiu  

ze strany studenta jsem byl jako vedoucí velmi spokojený. Student vždy splnil nastavený plán studia, důkladně 

se věnoval experimentální práci a pravidelně mne informoval o průběžných výsledcích své práce. 

V průběhu řešení své dizertační práce se Ing. Václav Štursa mj. významně podílel na chodu laboratoře analýzy 

potravin a předával své zkušenosti z oboru dalším studentům, ať už formou konzultací, vedením závěrečných 

prací nebo formou výuky v předmětech Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy, Praktikum z analýzy 

potravin nebo Praktikum z technologie potravin. V rámci praktika z technologie potravin se také výrazně 

podílel na organizaci exkurzí pro studenty a také na zavádění nových praktických úloh do výuky (technologie 

masa, pivovarnictví). Ing. Štursa rovněž přispěl k budování nových vztahů mezi ÚCHPBT a průmyslovými 

partnery. Kromě výukové činnosti nelze opomenout studentovi aktivity na akcích souvisejících s propagací 

FCH VUT v Brně (Den otevřených dveří, Noc vědců apod.).  

Výsledky svojí práce Ing. Štursa publikoval v časopise s impaktním faktorem a v několika časopisech 

indexovaných v databázi Scopus. O výsledky jeho práce je mezi odbornou veřejností zájem, publikace jsou 

v krátké době citovány zahraničními autory. Kromě publikací v odborných časopisech Ing. Štursa také 

výsledky své práce prezentoval formou přednášky v českém i v anglickém jazyce, nebo formou plakátového 

sdělení na několika konferencích. Během doktorského studia Ing. Štursa osobnostně vyzrál a prokázal že je 

dobrým výzkumníkem a velmi dobře se orientuje v oboru potravinářské chemie. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s platnou legislativou doporučuji, aby byla disertační 

práce Ing. Václava Štursy přijata k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení byl studentovi udělen titul Ph.D. 

v Brně, 10. 5. 2021                                                                           

doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D., v.r.                                              


