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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Pan Bc. Michal Ronovský v rámci své diplomové práce implementoval experimentální techniku 

přípravy uspořádaných tenkých vrstev oxidu kobaltnato-kobaltitého Co3O4(111) na substrátu 

Ir(100). Na tenkých vrstvách Co3O4(111) poté provedl modelově katalytickou studii tepelné 

dekompozice isopropanolu (IPA). V řadě odstupňovaných experimentů pan Bc. Ronovský 

studoval vlivy teploty, míry redukce vrstvy Co3O4(111) a aktivace povrchu Co3O4(111) 

nanočásticemi platiny na produkty dekompozice IPA. Ze získaných výsledků činí závěry, které 

jsou důležité pro praktický rozvoj katalytických aplikací na bázi oxidů kobaltu: 1) Při aktivaci 

povrchu Co3O4(111) nanočásticemi platiny dochází k destabilizaci povrchu oxidu provázené 

vznikem povrchových defektů. 2) Čerstvě připravený povrch modelového katalyzátoru 

Pt/Co3O4(111) vykazuje žádoucí selektivitu při dekompozici IPA převážně směrem 

k dehydrogenaci IPA na H2 + aceton (ACE). 

 

Nově implementovanou experimentální metodu i výsledky modelově katalytických měření pan 

Michal Ronovský předkládá v pečlivě zpracované anglicky psané práci. Výsledky jsou také 

použity ve dvou rukopisech na téma modelové katalýzy oxidů kobaltu, ve kterých pan Ronovský 

vystupuje jako spoluautor. 

 

Pan Michal Ronovský se v rámci svého magisterského studia projevil jako zdatný experimentátor. 

Kromě rozvoje metody přípravy vzorků zvládl jejich charakterizaci řadou experimentálních 

technik – fotoelektronovou spektroskopií (XPS), difrakcí pomalých elektronů (LEED), rastrovací 

tunelovou mikroskopií (STM) a teplotně programovanou desorpcí (TPD). Pan Michal Ronovský 

se dále podílel na dvou experimentech na synchrotronu Elettra a na rozvoji experimentálního 

vybavení v laboratoři skupiny fyziky povrchů, kde vyprojektoval a připravil k realizaci novou 

vstupní komoru rozšiřující možnosti experimentální aparatury o přenos vzorků z vakua do 

elektrolytu. 

 

Působení pana Michala Ronovského na katedře i předloženou diplomovou práci považuji za velmi 

zdařilé. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nemám otázky. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl 
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