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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, připomínky či námitky k předložené 
disertační práci nebyly vzneseny. Uvedl, že komise pro obhajobu je usnášeníschopná, neboť je 
přítomno 10 členů z 11 členů s právem hlasovacím, z toho 4 z jiného než školicího pracoviště. 
Informoval komisi, že uchazeč byl studentem postgraduálního studia od 1. 10. 2013, od 1. 10. 2017 
v kombinovaném studiu. Složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z osobního studijního 
plánu. Státní doktorskou zkoušku vykonal 25. 3. 2015 a zkoušku z anglického jazyka 26. 5. 2014. 
Předložil doktorskou práci ve formě předepsané RDSO 4F-5 a životopis se seznamem publikací. 
Školitel a oponenti vypracovali svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o konání 
obhajoby bylo rozesláno v předepsaném termínu a k práci nedošly žádné připomínky. Poté předseda 
komise seznámil přítomné s životopisem uchazeče a jeho publikační aktivitou. Práci a životopis se 
seznamem publikací nechal kolovat.  
2) Školitel, doc. Nehasil, ve svém vyjádření upozornil na skutečnost, že M. Kettner se v rámci práce 
z vlastní iniciativy začal zabývat vlivem fluoru (který se často nachází v oxidu céru katalytických 
systémů) na chování systému oxid–kov. Ocenil důslednost uchazeče při řešení studovaných problémů 
a navázání spolupráce s teoretickým pracovištěm v Upsale, které M. Kettner inicioval. Uvedl, že 
uchazeč je spoluautorem 5 prací v impaktovaných zahraničních časopisech a dvě z nich, kde je 
prvním autorem, bezprostředně souvisí s tématem disertace. Ve svém doporučujícím posudku vyslovil 
i naději k pokračování ve spolupráci.  
3) Mgr. Kettner seznámil přítomné s výsledky své práce.  
4) Oponent, Ing. Jiříček ve svém kladném a doporučujícím posudku zmínil aktuálnost řešeného 
tématu a konstatoval splnění cílů práce. Ocenil důležitost studia vlivu fluoru na katalytické reakce a 
způsob zpracování velkého objemu experimentálních dat. Uchazeč poté reagoval na otázky oponenta. 
Oponent i členové komise byli s odpověďmi Mgr. Kettnera spokojeni.   
5) S posudkem nepřítomné dr. Lykhach seznámil přítomné doc. Kocán. Oponentka zdůraznila 
důležitost výsledků týkajících se vlivu fluoru na elektronovou strukturu oxidu céru. Konstatovala, že 
uchazeč byl schopen provádět vysoce kvalitní experimentální práci, spolupracovat na mezinárodní 
úrovni a výsledky srozumitelně vyložit v práci, kterou doporučila k obhajobě. Poté uchazeč podrobně 
odpověděl na dotazy oponentky. Do diskuze k problematice 3. dotazu se zapojil doc. Mašek. Komise 
byla s reakcemi Mgr. Kettnera na položené otázky spokojena. 
6) Následovala veřejná rozprava k předložené práci. Doc. Matolínová se zajímala, zda byl měřen 
valenční pás i pro práškový vzorek a jaký byl posun rezonančních maxim ve spektrech dopovaných 
vrstev. Doc. Kocána zajímal způsob dopování vzorků fluorem a zda je v případě tak vysokých 



koncentrací ještě na místě hovořit o „dopování“. Doc. Sobotík se tázal na možnost dopování přímo 
fluorem ve zbytkové atmosféře experimentální komory během přípravy vrstev oxidu céru. Prof. Král si 
vyžádal údaj o tloušťce oxidových vrstev. Dotaz Ing. Plška se týkal metodiky využití „teplotně 
programovaných“ měření a volby izotopů „značkovaných“ plynů. Všichni diskutující a komise byli 
s reakcemi uchazeče na položené otázky spokojeni.  
Ke konci jednání se z časových důvodů omluvil ze zasedání, se souhlasem předsedy, dr. Fejfar. 
7) Po ukončení diskuze předseda uzavřel veřejnou část obhajoby a proběhlo neveřejné hlasování. 
8) Předseda vyhlásil výsledek hlasování a přítomní blahopřáli Mgr. Miroslavu Kettnerovi k úspěšné 
obhajobě a rozhodnutí oborové rady 4F-5 udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Předseda ukončil 
řízení a poděkoval všem přítomným za účast.  
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