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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 13 členů s právem hlasovacím, z toho 4 z jiného než školicího pracoviště. 
Informoval komisi, že uchazeč byl studentem interního postgraduálního studia od r. 2011 do r. 2015.  
Složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z osobního studijního plánu, vykonal státní 
doktorskou zkoušku 16. 12. 2014 a zkoušku z anglického jazyka 25. 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, dr. Mysliveček se vyjádřil k předložené práci a uchazeči. Ocenil nápaditost uchazeče při 
přípravě experimentů a jeho podíl při instalaci technik XPS a LEED na aparaturu STM. Vyzvedl jeho 
přínos při návrhu a realizaci metody redukce CeO2 reakcí s kovovým Ce a její publikování v Journal of 
Physical Chemistry Letters. Uchazečova dovednost v technice STM se projevila ve spolupráci 
s kolegy a spoluautorství na dalších pěti publikacích. Školitel dále ocenil schopnost systematické 
vědecké práce a doporučil uznat předloženou práci jako disertační.  
3) Mgr. Stetsovych přednesl výsledky své disertační práce v českém jazyce.  
4) První z oponentů, doc. Rezek, seznámil přítomné se svým posudkem, ve kterém poukázal na 
přínos práce a doporučil ji k obhajobě. Poté uchazeč odpověděl na dotazy oponenta. Doc. Rezek byl 
s reakcí Mgr. Stetsovyche spokojen. 
5) Posudek druhého z oponentů, dr. Lykhach, přečetl doc. Sobotík. Oponentka v posudku 
konstatovala schopnosti uchazeče provádět vysoce kvalitní experimentální výzkum a jasně výsledky 
prezentovat. Práci doporučila k obhajobě. Uchazeč postupně reagoval na řadu otázek oponentky. 
Komise byla s odpověďmi uchazeče spokojena. 
6) Následovala veřejná rozprava k předložené práci. 
V úvodu diskuse prof. Matolín poukázal na složitost dotazů oponentky a obtížnost při hledání 
odpovědí pokud není k dispozici dostatek potřebných informací. Dr. Veltruská se zeptala, zda byla 
pozorována kvantitativní shoda signálu O a Ce s dubletem ve spektru a dále jak přítomnost vody na 
povrchu ovlivňuje zobrazování v STM. Dotaz Ing. Plška se týkal způsobu oxidace substrátu vzorků – 
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monokrystalu W(110). Prof. Bartoš se ptal, zda by bylo dále možné ověřit navrhovaný model 
povrchové struktury pomocí I-V LEED nebo difrakce fotoelektronů. 
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. Vitalii Stetsovychovi k úspěšné 
obhajobě a rozhodnutí komise udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Předseda uvedl, že materiály 
budou postoupeny vědecké radě MFF UK a RDSO 4f-5, ukončil řízení a poděkoval všem přítomným 
za účast.  
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