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Předmětem disertační práce je studium strukturních parametrů tenkovrstvových modelových 

systémů na bázi oxidu ceru. Strukturní parametry a chemické složení vrstev byly studovány 

metodou reflexní difrakce rychlých elektronů (RHEED) a fotoelektronové spektroskopie (XPS). 

Získané výsledky byly v některých případech porovnávány s podobnými měřeními metodou STM.  

Vrstvy oxidu ceru jsou v laboratoři fyziky povrchů KFPP zkoumány již řadu let vzhledem 

k aplikaci těchto vrstev v oblasti heterogenní katalýzy a rovněž vývoje nových zdrojů energie. Práce 

je pokračováním předchozích studií doktoranda prováděných v rámci diplomové práce. Práce 

vznikala jednak ve výši zmíněné laboratoři na MFF UK a také ve výzkumném ústavu NIMS 

v Tsukubě v Japonsku, kde doktorand pobýval na stáži téměř dva roky. 

Úkolem doktoranda bylo provést systematickou studii růstu oxidu ceru na dvou 

nízkoindexových površích monokrystalu mědi. Získaných znalostí bylo v další části využito pro 

přípravu nesených malých částic Pd na těchto vrstvách a posouzení jejich interakce s oxidem ceru. 

V rámci stáže v Japonsku se doktorand zabýval rovněž interakcí cínu s povrchem epitaxních vrstev 

oxidu ceru a vytvářením směsného oxidu SnCeOx. Tato studia vedla rovněž ke zkoumání 

reverzního systému, kdy byl cer deponován na epitaxní vrstvu oxidu cínu. Samotné vytváření 

epitaxních vrstev oxidu cínu patří mezi obtížné a dosud málo publikované problémy.  

Doktorand Jan Beran se aktivně pustil do řešení úkolů. V průběhu prací prokázal dostatek 

znalostí i samostatnosti. Přílišná samostatnost a provádění ne zcela promyšlených experimentů 

vedly v některých případech i ke škodám na experimentálním zařízení. Během svého působení 

získal obrovské množství experimentálních dat, které ještě není bohužel v celé šíři interpretováno a 

publikováno. V průběhu studia bylo zřejmé, že prezentace a publikování výsledků nepatří 

k nejoblíbenějším činnostem doktoranda. 

Disertační práce je rozdělena do 5 kapitol. Po stručném úvodu do řešené problematiky 

(1. kapitola) následuje teoretická část (kapitola 2), která podrobně vymezuje podstatu dvou 

stěžejních metod (RHEED a XPS) použitých v disertační práci. Ve třetí kapitole autor podrobně 

popisuje experimentální vybavení obou laboratoří, ve kterých práce vznikala, včetně příslušných 



experimentálních podmínek. Ve čtvrté kapitole „Výsledky“ autor na 60 stranách popisuje výsledky 

experimentů, analyzuje a interpretuje výsledná data. Kapitola je logicky členěna na podkapitoly na 

základě jednotlivých studovaných systémů. Výsledky jsou dokumentovány celou řadou příkladů 

interpretovaných difrakčních obrazců a analyzovaných fotoemisních spekter. Interpretace je 

dokumentována výslednými epitaxními modely. 

Celkově je předložená disertační práce napsána přehledným způsobem a logicky členěna. 

Doprovodné ilustrace jsou na vysoké grafické úrovni. Prezentované výsledky jsou široce a kvalitně 

diskutovány, i když je v některých částech diskuse mírně spekulativní.  

Odbornou úroveň práce je možné doložit faktem, že většina předložených výsledků je 

publikována v renomovaných recenzovaných odborných časopisech. Dosud nepublikovaná část 

týkající se interakce paládia s povrchem oxidu ceru se v současné době připravuje. Výsledky práce 

jsou obsahem pěti publikací, u dvou z nich je Jan Beran prvním autorem. Doktorand je také 

spoluautorem dalších čtyř publikací, které sice neobsahují výsledky uvedené v práci, ale výsledky 

na jejichž měření a interpretaci se podílel. 

Závěrem lze konstatovat, že se jedná o pěknou a kvalitní disertační práci, která dokumentuje 

schopnost autora řešit experimentální problémy fyziky, vyhodnocovat a interpretovat získaná data. 

Kvalita práce doktoranda je doložena faktem, že většina výsledků je již publikována v pěti 

odborných publikacích. Autor v průběhu doktorandského studia dostatečně prokázal schopnost 

samostatně vědecké činnosti. Doporučuji proto předloženou práci přijmout k obhajobě a uznat jako 

doktorskou disertační práci.  
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