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Práce navázala na naši spolupráci s Ing. Pavlem Ctiborem, PhD. z Ústavu fyziky plazmatu ČAV. 
Tato spolupráce se týká charakterizace TiO2 vrstev, které jsou v Ústavu fyziky plazmatu 
připravovány plazmatickým napařováním a jsou testovány jejich fotokatalytické vlastnosti 
při rozkladu uhlovodíků. 
Vzhledem k některým zajímavým vlastnostem těchto vrstev bylo zajímavé vyzkoušet je jako 
substrát pro deponované rhodium a proměřit vlastnosti připravených vzorků při katalytické 
oxidaci CO i stabilitu tohoto systému. 
Tyto experimenty provedl M. Kettner v rámci své bakalářské práce. Zvládl metody čištění 
povrchu ve vakuu i depozici rhodia vakuovým napařováním, dále metodu XPS (X-ray 
Photoelectron Spectroscopy), kterou sledoval čistotu podložek a stav Rh depozitu po napaření i po 
provedených katalytických experimentech, a metodu TPR a TPD (Thermo Programmed 
Desorption a Thermo Programmed Reaction), kterými sledoval adsorpční schopnosti připravených 
vzorků a produkci CO2 při oxidaci CO. 
M. Kettner přečetl zadanou odbornou literaturu, víceméně samostatně zpracoval výsledky 
experimentů a provedl interpretace získaných dat a sepsal je do formy bakalářské práce. 
Projevoval se samostatně a iniciativně, za svými názory si stál a bylo třeba používat velmi dodře 
podložené argumenty, aby se nechal přesvědčit, že některé jeho postupy nebo interpretace nejsou 
správné. Přitom ale ke složitému experimentálnímu zařízení přistupoval zodpovědně, nikdy jsem 
neměl pocit, že provádí měření tak, že by hrozilo poškození aparatury.Výsledky, které získával, 
považuji za dostatečně spolehlivé, experimentální zručnost, kterou M. Kettner prokázal, je 
na studenta v bakalářském studiu velmi dobrá. 
Po provedení všech experimentů se ukázalo, že připravené vzorky jsou nestabilní a nehodí se 
pro další studium katalytické oxidace CO. To však nezmenšuje kvalitu práce, kterou M. Kettner 
provedl. 
Předložená práce je sepsaná přehledně, výsledky jsou logicky uspořádané a závěry z nich 
vyplývající jsou jasné. Úvod, popisující zkoumanou problematiku a použité experimentální 
metody, je vzhledem ke stupni odevzdávané práce (bakalářská) na velmi dobré úrovni. 
Ze všech těchto důvodů doporučuji přijmout práci jako bakalářskou a hodnotit ji známkou 
výborně. 
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