
Oponentský posudek doktorské dizertační práce pana Andrii Tovta 

„Role of surface defects in ceria-base catalysis“ 

Dizertační práce, kterou předložil pan Andrii Tovt se věnuje aktuální problematice přípravy modelových 
katalyzátorů tvořených epitaxními vrstvami oxidu ceru na povrchu Cu(111) dále funkcionalizovaných 
jednotlivými atomy a klastry platiny. Takto připravené modelové systémy byly charakterizovány 
pomocí STM, XPS, LEED a TDS. Tato měření byla doplněna měřeními pomocí synchrotronových 
spektroskopických technik (SR-PES, RPES), které byly provedeny kolegy z Katedry fyziky povrchů a 
plazmatu MFF UK, a teoretickými metodami (ab-inito výpočty založené na DFT), provedené 
spolupracovníky převážně ze skupiny a Dr. Fabrise. 

Dizertační práce je zpracována formou stručného komentáře pěti publikací autora doplněného krátkým 
úvodem. Úvodní část se věnuje uvedení do problematiky katalyticky relevantních povrchů se zaměřením 
na oxidy ceru a představuje přípravu vzorků a použité charakterizační techniky. Zatímco první kapitola 
představuje dostatečný úvod do problematiky, u druhé kapitoly věnující se experimentálním postupům 
bych očekával větší úroveň detailu při jejich popisu. Toto se týká především metodologie přípravy 
vzorků, popisu vlastního zařízení a vyhodnocení měření, na které ve vědeckých článcích nebývá mnoho 
prostoru. 

Vlastní vědecká práce je uvedena formou reprintu 3 již vydaných publikací a dvou manuskriptů 
opatřených krátkým úvodem. Této forma určuje i celkové vyznění textu, kde jsou představeny nejen 
experimenty a závěry autora, ale tyto jsou prezentovány v širším kontextu. Výsledný text je v tomto 
případě kolektivním dílem všech spoluautorů a je velmi obtížné identifikovat vlastní příspěvek autora. 
Tento je sice vyznačen v úvodním představení každé publikace, je však obtížně identifikovatelné, zda 
autor např. rozvinul metodologii přípravy povrchů (zde jsou většinou uvedeny odkazy na dřívější práce) 
či metodologii jejich charakterizace. U již vydaných publikací (v předních vědeckých časopisech) je 
jeho přínos uveden jako příprava vzorků a jejich charakterizace pomocí STM, XPS a TPD. I když není 
předním autorem těchto publikací, představují zmíněné experimenty významný experimentální přínos 
k daným vědeckým pracím a dokazují širší experimentální zaměření autora. U dalších dvou publikací, 
které jsou doposud ve stadiu manuskriptu je Andrii Tovt prvním autorem, je tedy zřejmé, že má na jejich 
vzniku stěžejní podíl. Navíc je autorem textu manuskriptu 2, což ukazuje na jeho schopnost zpracování 
experimentálních dat do podoby vědecké publikace a jejich diskuzi v kontextu současného stavu 
poznání.   

Po formální a jazykové stránce je práce psána přehledně, spíše průměrnou angličtinou s přijatelným 
počtem překlepů. Z formálního hlediska bych vytknul např. zařazení bodu 3 v kritériích pro technické 
heterogenní katalyzátory v části 1.1, který zde není zcela relevantní. Některá vyjádření jsou ne zcela 
přesná: např. „...different molecules can have the same mass (for example CO and NO)…“ (str. 20), či 
nejasná, např. „… allows us to investigate cerium oxidation state with high sensitivity and maximal 
surface sensitivity.” (str. 26). Z typografických nedostatků bych vytkl psaní vícenásobných citací 
v oddělených závorkách, desetinné čárky v anglickém textu, chybějící mezery mezi hodnotou veličiny 
a jednotkou a formátování některých indexů (obr. 2.2.1). Zde by bylo vhodné věnovat větší pozornost 
také formální a jazykové stránce textu. 

Z odborného hlediska je již většina textů v přetištěných publikacích a manuskriptech již externě či 
interně recenzována a nenacházím v nich žádné závažné nedostatky. Práce se zabývá aktuální 
problematikou přípravy modelových katalytických systémů na bázi oxidu ceru a platiny a jejich 
charakterizaci s cílem popsat základní fyzikální mechanismy funkce těchto systémů. Mezi zvláště cenné 



poznatky můžeme zařadit popis přenosu náboje mezi substrátem a Pt klastry a odhalení mechanismu 
stabilizace jednotlivých Pt2+ iontů na atomárních schodech povrchu oxidu ceru.  

Andrii Tovt prokázal, že je schopen náročné vědecké práce a dosáhnout výsledků hodnotných 
v mezinárodním kontextu. Práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení následné udělení 
titulu Ph.D. 

 

K práci mám následující otázky:  

1. V části věnující se vyhodnocení dat z XPS je uvedeno: „Presented core level spectra were fitted using 
Voigt functions (Cu 2p, Ce 3d, O 1s), Gaussian and Lorentzian Functions (Pt 4f) and Shirley 
background.“ Diskutujte vhodnost použití Shirleyho pozadí a daných funkcí pro fitování daných píků.  

2. V odstavci věnovanému metodě RPES je uveden popis rezonančního procesu (str. 26). Příčina 
rezonančního zesílení je vysvětlena existencí dodatečného mechanismu pro emisi 4f elektronu. Bylo by 
možné tento jev vysvětlit pomocí dvoufototnového procesu, kdy první foton zvýší populaci 4f stavu a 
druhý způsobí emisi z toho stavu.  

3. Cílem experimentálního snažení je získat nové účinné katalyzátory. Vlastní katalýze je však věnována 
poměrně malá část textu. Mohl by student přiblížit mechanismus funkce prezentovaného katalytického 
systému na vybrané reakci (např. oxidace CO či water-gas shift) a objasnit roli povrchových defektů 
v tomto systému/reakci.  

4. Experimenty byly provedeny na dvou pracovištích (MFF UK a Elettra). Jakým způsobem byly 
zajištěny stejné vlastnosti připravených vzorků na obou pracovištích? Jaká je reprodukovatelnost při 
přípravě vzorků s laditelnou koncentrací atomárních schodů či kyslíkových vakancí.  

 

V Brně dne 19. 8. 2017      Doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.  

 

 


