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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předkládaná práce se zabývá tématikou reakcí molekul plynů s povrchy tenkých vrstev vanadu 

nesených na polykrystalických substrátech oxidu ceru. Jedná se o původní výzkum. V úvodu práce 

autor čtenáře seznamuje s dosavadním stavem poznání dané problematiky. Dále stručně představuje 

metody fotoelektronové spektroskopie, termodesorpční spektroskopie a molekulárních svazků, jež 

byly k výzkumu využity. Získané výsledky jsou prezentovány srozumitelnou formou a stručně 

shrnuty v závěru. 

V úvodu práce byly také vytyčeny cíle experimentů, bohužel však nedošlo k jejich dosažení. 

Z práce jasně vyplývá, že pro naplnění cílů bylo vynaloženo značné úsilí, ale kombinace 

zkoumaných materiálů se ukázala být pro dané experimenty nevhodná. Cílem bylo sledovat oxidaci 

CO na povrchu tenké vanadové vrstvy nesené polykrystalickým substrátem z oxidu ceru. K oxidaci 

CO ale nedocházelo, protože adsorbovaný plyn vytvářel na povrchu karbid vanadu. Adsorpce 

kyslíkem pak způsobovala pasivaci kovového vanadu vrstvou oxidu. 

Autor práce si ale s touto obtíží poradil a prokázal, že je schopen provést netriviální experimenty, 

analyzovat získaná data a interpretovat je. Dokázal z ne zcela příznivých výsledků sepsat práci, 

která splňuje veškerá kritéria kvalitní experimentální studie. Samotný text je jasně srozumitelný a 

velmi dobře organizovaný. Proto doporučuji předloženou práci uznat jako bakalářskou. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Na straně 11 je uveden vztah pro výpočet tloušťky napařené vrstvy (5), který ale platí 

pouze za podmínky, že „analyzátor snímá len elektróny ktoré vyletujú kolmo z povrchu“. 

Dal by se tento vztah modifikovat i na jiné geometrie, například pokud by povrch vzorku 

nebyl kolmo k ose analyzátoru? 

2. V práci jste zkoumali dva typy vzorků s různými tloušťkami vanadové vrstvy. Tenčí 

vanadová vrstva se jasně oxidovala vlivem substrátu oxidu ceru. Pozorovali jste nějaký vliv 

substrátu na vanadovou vrstvu u tlustších vrstev? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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