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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Práce se zabývá studiem katalytických vlastností modelového katalyzátoru tvořeného vrstvou 

vanadu napařeného na polykrystalickém oxidu ceru. Důvodem práce bylo rozšíření našich znalostí 

o katalytické aktivitě různých kovových vrstev nanesených na oxidu ceru. Podle literatury 

existovaly náznaky, že by zkoumaný systém měl být aktivní při katalytické oxidaci CO, ovšem 

nebylo jasné, jakých výsledků můžeme dosáhnout v podmínkách ultravysokého vakua. 

Uchazeč musel v rámci práce zvládnout kompletní přípravu vzorků (s výjimkou magnetronového 

naprašování oxidu ceru, které pro nás provedl Dr. Peter Kúš), jejich charakteristiku metodou XPS 

a interakci s plyny sledovanou metodami Termodesorpční spektroskopie a Molekulárních svazků.  

Při samotné práci se ukázalo, že systém není vhodný pro tento typ experimentů, protože uhlík na 

povrchu vzorků, buď jako příměs v naprášeném oxidu ceru nebo po adsorpci CO, velmi rychle 

vytvořil s vanadem karbidickou vazbu a vzorky se jevily jako nereaktivní. Pouze na vzorcích 

s tlustou vrstvou napařeného vanadu (zřejmě spojité vrstvy) docházelo k adsorpci CO při prvním 

adsorpčním experimentu, ale po adsorpci se opět objevil karbid a vzorek se stal vůči dalším 

expozicím CO nebo O2 inertním. 

V této situaci dokázal uchazeč porovnat chování 4 odlišných vzorků a z výsledků XPS popsat 

jejich vlastnosti a vývoj při jednotlivých krocích experimentu. U tlustých vrstev vanadu sledoval i 

vliv tlaku, při kterém se konkrétní vrstva vanadu napařovala. Ze získaných výsledků vyvodil 

logicky správné závěry. 

Práce je psána srozumitelně a přehledně na 30 stranách. Obsahuje kapitolu Úvod pojednávající 

obecně o použitých materiálech a významu výzkumu katalytických jevů a kapitolu dostatečně 

podrobně popisující měřicí metody a postupy a použitou aparaturu. V kapitole Výsledky měření 

jsou porovnané výsledky získané na jednotlivých vzorcích a je provedena jejich diskuse. Hlavní 

výsledky jsou shrnuty v kapitole Závěr a práce obsahuje seznam 23 citací vědeckých článků, které 

se tématem zabývají. 

Při práci projevil uchazeč značnou experimentální zručnost a schopnost hodnotit získané výsledky 

a podle nich korigovat další činnost. Projevoval značný zájem a aktivitu při experimentech i při 

zpracování výsledků a sepisování bakalářské práce. 

Ze všech uvedených důvodů doporučuji, aby předložená práce Jozefa Krutela byla uznána jako 

bakalářská a po úspěšné obhajobě hodnocena tak, jak navrhuji níže. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nemám žádné otázky. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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