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Průběh obhajoby:  
1) Předseda komise doc. Ošťádal zahájil obhajobu, představil uchazečku 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 12 členů s právem hlasovacím, z toho 4 z jiného než školicího pracoviště. 
Informoval komisi, že uchazečka byla studentkou interního postgraduálního studia od r. 2010 do r. 
2015 (po dobu studijního pobytu K. Ševčíkové v NIMS, Japonsko bylo studium na rok přerušeno). 
Složila dílčí zkoušky a splnila další povinnosti vyplývající z osobního studijního plánu, vykonala státní 
doktorskou zkoušku 28. 5. 2013 a zkoušku z anglického jazyka 9. 2. 2011, předložila doktorskou práci 
ve formě předepsané RDSO 4f-5, předložila 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 uchazečky, 
seznámil přítomné s její publikační aktivitou a nechal kolovat předloženou práci se seznamem 
publikací.  
2) Školitel, doc. Nehasil se vyjádřil k předložené práci a uchazečce. Vyzvedl pracovitost kolegyně 
Ševčíkové, spolehlivost a pečivost při experimentální práci i přípravě publikací. Ochota spolupracovat 
s kolegy na problémech se projevila i v počtu publikací uchazečky. Uchazečka je spoluautorkou 10 
prací, 3 práce, kde je prvním autorem, se přímo dotýkají disertační práce. Školitel ocenil schopnost 
samostatné vědecké práce a doporučil uznat předloženou práci jako disertační.  
3) Mgr. K. Ševčíková přednesla výsledky své disertační práce a její vystoupení bylo oceněno 
potleskem přítomných.  
4) První z oponentů, Ing. Jiříček přednesl svůj posudek, kladný a doporučující. Na závěr uvedl dotazy, 
na které uchazečka vzápětí odpovídala. Oponent byl s odpověďmi spokojen. 
5) Posudek druhého z oponentů, Ing. Plška byl rovněž pozitivní a doporučující. Oponent byl s reakcí 
na dotazy položené v posudku spokojený. 
6) Následovala veřejná rozprava k předložené práci.  
Prof. Bartoš se ptal, zda posun ve spektrech byl v souladu s nabíjením vzorků při měření, doc. Rezek 
se zajímal, zda existuje představa o uspořádání systému Rh-CeOx na hranicích zrn, Ing. Jiříček se 
zeptal, zda přítomnost amorfní fáze systému není v rozporu s představou o migraci kyslíku. Dotazy 
prof. Matolína se týkaly dynamiky kyslíku při měření kyslíkových vakancí a možného zvýšení reaktivity 
vzorků vyšší účinností reakce v daných podmínkách. Doc. Mašek si vyžádal objasnění pojmu 
„cyklus“ a ptal se na zohlednění očekávaných morfologických změn vzorků při teplotních cyklech. Dr. 
Johánek se zeptal na kalibraci měření TDS a význam uváděného poměru CO2/CO. Dotaz dr. Vorohty 
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se týkal pozorovatelnosti změn ve spektrech Rh při depozici, doc. Rezek se zajímal o pozorovatelnost 
efektu nabíjení v SEM. 
Uchazečka na všechny položené dotazy dokázala odpovědět s přehledem a znalostí problematiky.  
 
7) Po ukončení diskuse předseda uzavřel veřejnou část obhajoby a proběhlo tajné neveřejné 
hlasování.  
8) Předseda vyhlásil výsledek hlasování a přítomní blahopřáli Mgr. Kláře Ševčíkové k úspěšné 
obhajobě a rozhodnutí komise udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Předseda, po konstatování, že 
materiály budou postoupeny vědecké radě MFF UK a RDSO 4f-5, ukončil řízení a poděkoval všem 
přítomným za účast.  
 
Počet publikací v časopisech s IF: 10  prací (ve 3 případech první autor)  
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 12 
Počet přítomných členů: 9 
Odevzdáno hlasů kladných: 9  
Odevzdáno hlasů neplatných: 0  
Odevzdáno hlasů záporných: 0  
Výsledek obhajoby: prospěl 
  
Zápis: Mgr. Miroslav Kettner       
 
 

Předseda komise: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 
 

 
 
 
 
 


