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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



 
Předkládaná diplomová práce byla zadána ve školním roce 2010/2011 na Katedře fyziky 

povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze jako 
experimentální diplomová práce v oblasti studia modelových katalyzátorů. Předmětem studia byla 
příprava a charakterizace vrstev oxidu ceru  připravených na povrchu Cu(110) povrchově 
citlivými metodami: XPS, XPD, ISS a STM a navazovala na bakalářskou práci Bc. Marie Aulické. 

Studentka měla za úkol osvojit si další povrchově citlivou metodu a sice XPD a též se 
seznámit s metodou STM.  Cílem práce bylo studium morfologie a elektronové struktury vrstev 
připravených in situ napařováním ceru na monokrystal mědi. Studentka zadanou experimentální 
část splnila, uplatnila i vlastní postup při přípravě vrstev, který vedl k velmi zajímavým 
výsledkům. 

Diplomová práce je přiměřeně rozdělena do osmi kapitol s přiměřeným množství citací. Po 
formální stránce je zpracována velmi pečlivě. Text je srozumitelný a logicky vystavěný. 

V rámci diplomové práce bylo dosaženo originálních výsledků, jedná se o prokázání vlivu 
oxidu ceru na zesílenou oxidaci mědi a zejména o metodu přípravy epitaxních vrstev Ce2O3, které 
mohou sloužit jako unikátní modelový katalyzátor. Výsledky budou východiskem pro další 
experimenty ve skupině, je připravována publikace. 
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