
Posudek školitele na doktorskou dizertační práci pana Mgr. Andrii Tovta „Role of 

surface defects in ceria-based catalysts“ 

Jedním ze základních kamenů teorie heterogenní katalýzy je pojem tzv. aktivních center. 

Aktivní centra jsou adsorpční pozice na površích pevných látek, které vykazují vysokou 

chemickou reaktivitu díky své specifické geometrii. Často jde o bodové nebo lineární 

povrchové defekty, které adsorbátům poskytují vyšší vazebnou koordinaci než ideálně 

krystalograficky rovný povrch. Pro mikroskopickou charakterizaci aktivních center – 

povrchových defektů – se používají atomárně rozlišené mikroskopické techniky, mezi jinými 

i rastrovací tunelová mikroskopie (STM) a experimentálně se realizují vzorky 

s kontrolovaným druhem a koncentrací povrchových defektů – tzv. modelové katalyzátory. 

V předložené dizertační práci autor pan Mgr. Andrii Tovt představuje systematický 

experimentální výzkum vlivu povrchových defektů – kyslíkových vakancí a monoatomárních 

schodů – na chemickou reaktivitu povrchu oxidu ceričitého (CeO2) a na způsob, jakým 

povrch CeO2 interaguje s nanočásticemi platiny. Autor používá náročný a ojedinělý 

experimentální přístup – připravuje modelové katalyzátory s odstupňovanou koncentrací 

povrchových defektů a Pt nanočástic, charakterizuje jejich morfologii pomocí STM a v rámci 

spolupráce v pracovní skupině i spolupráce mezinárodní pak i dalšími technikami fyziky 

povrchů, které morfologickou informaci doplňují o informaci o chemickém složení 

(fotoelektronová spektroskopie), krystalografii (difrakce elektronů) a chemické reaktivitě 

(termálně stimulovaná desorpce). Část výsledků je v rámci mezinárodní spolupráce 

interpretována pomocí teoretických výpočtů z prvních principů. 

Výsledky práce jsou shrnuty ve třech publikacích a dvou rukopisech, které byly vydány nebo 

zaslány do mezinárodních vědeckých časopisů. Série dvou publikací a jednoho rukopisu se 

věnuje interakci Pt nanočástic s povrchovými defekty CeO2. Nejdříve jsou připravovány stále 

menší nanočástice Pt a kvantifikován přenos náboje mezi Pt a CeO2. Je dosažen limit, při 

kterém jsou disperze Pt a přenos náboje mezi Pt a CeO2 maximalizovány a Pt na povrchu je 

stabilizována ve formě izolovaných iontů Pt2+.  Na základě měření STM je prokázáno, že 

ionty Pt2+ jsou vázány na monoatomárních schodech povrchu CeO2(111). Dále jsou 

studovány podmínky stabilizace Pt2+ na površích s různým obsahem povrchového kyslíku a 

určen limit redukce, při kterém povrch CeO2 přestává stabilizovat ionty Pt2+ a opět převládá 

nukleace Pt nanočástic. Tyto výsledky jsou klíčové pro rozvoj nejmodernějších přístupů k 

aktivní kontrole disperze Pt v heterogenních katalyzátorech, které umožňují posun aktivity 

katalyzátorů do nižších teplot a minimalizaci spotřeby Pt při zachování aktivity. 

Další publikace se věnuje interakci molekul vody z kyslíkovými vakancemi v CeO2. Jsou 

připraveny vzorky CeOx s různě prostorové uspořádanými vakancemi a prokázáno, že určité 

prostorové koordinace vakancí (dvojice vakancí typu NNN – next-nearest neighbor) 

představují aktivní centra pro rychlou oxidaci CeOx molekulami vody.  Tento výsledek je 

relevantní pro techniky získávání vodíku z vody termickým cyklováním CeOx. 

Pro uvedené experimenty pan Mgr. Andrii Tovt použil a rozšířil metody přípravy tenkých 

vrstev CeO2(111) s kontrolovanou koncentrací monoatomárních schodů a kyslíkových 

vakancí vyvinuté v pracovní skupině. Principy zobecnil a použil na přípravu tzv. inverzních 

modelových katalyzátorů, které popisuje v rukopise představeném v závěrečné kapitole práce. 

 



Experimentální data a techniky představené v dizertační práci pana Mgr. Andrii Tovta 

reprezentují vysoce aktuální příspěvky v heterogenní katalýze. Výsledky byly publikovány 

v  prestižních periodicích Nature Materials a Nature Communications a získaly příznivý ohlas 

ve vědecké komunitě. Publikaci v Nature Communications, která popisuje roli 

monoatomárních schodů v povrchové stabilizaci jednotlivých Pt iontů lze považovat za 

seminální práci v oboru katalýzy na jednotlivých atomech. Další výsledky disertační práce 

zaslané nebo připravované k publikaci mají potenciál významně rozšířit vědění v oboru. 

Při řešení své disertační práce pan Mgr. Andrii Tovt prokázal schopnost samostatné, 

systematické a precizní vědecké práce i aktivní vědecké spolupráce. Pan Mgr. Andrii Tovt 

významně přispěl k rozvoji mikroskopických technik na školícím pracovišti implementací 

experimentálních postupů umožňujících měření STM při tunelových proudech v řádu 10 pA. 

Během čtyř let studia se pan Mgr. Andrii Tovt stal autorem nebo spoluautorem 2 rukopisů a 3 

publikací, které dosud získaly více než 100 nevlastních citací. 

Pan Mgr. Andrii Tovt splnil všechny požadavky kladené na uchazeče o doktorský titul, rád 

bych proto doporučil jeho dizertační práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 3. 9. 2018    doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. 
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