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Systémy na bázi oxidů ceru (CeOx) a mědi (CuOx) jsou již několik desetiletí intensivně studovány z 

hlediska jejich katalytických vlastností.  Výsledkem tohoto studia je řada v současné době průmyslově 

vyráběných katalyzátorů mimo jiné pro konverzi vodního plynu, čištění produktů spalování fosilních paliv 

(tzv.  trojcestný katalyzátor), pro přípravu speciálních chemikálií, apod. Uvedené aplikace souvisí s 

reaktivitou vody (H2O) a oxidu uhelnatého (CO) na povrchu katalyzátoru.  K objasnění této reaktivity 

bývá užíván koncept tzv. katalyticky aktivních center.  Znalost jejich povahy umožňuje racionální 

přípravu nových katalyzátorů pro danou chemickou reakci.  Přes nesporné úspěchy v oblasti vývoje 

nových heterogenních katalyzátorů je povaha těchto katalytických center často neznámá.  Reálné 

katalytické systémy a jejich interakce s katalyzovanou směsí reaktantů  bývají zpravidla natolik  složité, 

že  pro detailní popis katalytického děje je  nezbytné  užití  vhodných modelových systemů.   

V předložené disertaci jsou presentovány výsledky studia modelových systémů katalyzátorů na 

bázi  oxidů   CeOx  a CuOx připravených modifikací  povrchu Cu(111) in situ.  Užitý způsob přípravy 

umožnil detailní charakterisaci jejich povrchů současným použitím řady fyzikálně-chemických metod.  Na 

vysoce  definovaném systému CeOx(111)-Cu(111) byla studována jeho interakce s H2O.  Systém CuOx-

Cu(111) byl připraven redukcí   Cu2O(111)-Cu(111) pomocí CO při jeho téměř atmosférickém tlaku.  

Vedle nesporného významu takto definovaně připraveného modelu je tato redukce katalyticky zajímavá 

per se.   

 Anglicky psaná práce je strukturována do kapitol (1) Úvod , (2) Experimentální část, (3) Výsledky 

a diskuse a (4) Shrnutí.  V „Úvodu“ autor stručně shrnuje současný stav studia modelových systémů pro 

studium teoretických základů heterogenní katalýzy.  V „Experimentální části“  jsou  popsány  metody a 

aparatury  užité v disertaci.  Jedná se o  skenovací tunelovou mikroskopii (STM), fotoelektronovou 

spektroskopii buzenou Röntgenovým charakteristickým zářením (XPS) a synchrotronovým zářením 

(SRPES), teplotně programovanou desorpci (TPD) a nízkoenergetickou elektronovou difrakci (LEED). 

V tomto odstavci je dále popsáno zpracování získaných experimentálních dat.   

Původní experimentální výsledky a jejich intepretace jsou shrnuty v kapitole „ Výsledky a 

diskuse“ ve třech publikovaných článcích   a jednom  sdělení ve formě rukopisu.  Každý článek (rukopis) 

je uveden stručným shrnutím získaných výsledků.  Autor se nejprve zabývá detailní charakterisaci  

systému CeOx s proměnnou koncentrací kyslíkových vakancí (CeOx(111) (1.5 ≤ x ≤ 2.0)-Cu(111) a 

laditelnou povrchovou morfologií připraveného původní metodou in situ .  Výsledky tohoto studia jsou 

použity k posouzení vlivu povrchové morfologie  a kyslíkových vakancí CeOx na jeho interakci s  H2O.   



Další studovaný systém:  Cu2O(111)-Cu(111), připravený rovněž in situ je použit pro objasnění 

vlivu povrchové morfologie na redukci  Cu2O  v atmosféře CO při jeho téměř atmosférickém tlaku.  Závěr 

disertace tvoří odstavec „Shrnutí“, v kterém jsou kondensovaně prezentovány hlavní dosažené výsledky.   

Získané výsledky jsou významné jak z hlediska gnoseologického, tak i praktického.  

Gnoseologický význam  výsledků spočívá ve vypracování metodiky přípravy systémů CeOx a CuOx 

s vysoce definovanou laditelnou  morfologií a koncentrací defektních center.  Tyto systémy jsou 

použitelné jako realistické modely  pro další studium vlivu morfologie a defektní struktury reálných 

katalyzátorů na bázi oxidů Ce a Cu na jejich katalytické vlastnosti. 

Zásadním přínosem předložené disertace z hlediska reálné katalýzy  je (a) prokázání dominantní 

role defektní struktury oxidu CeOx (x < 2) pro disociaci H2O na jeho povrchu a (b) objasnění mechanismu 

redukce Cu2O na povrchu Cu(111) pomocí CO za tlaku blízkém atmosférickému. 

 Při celkovém hodnocení předložené disertace konstatuji, že se jedná o práci po obsahové i 

formální stránce vynikající úrovně.  V celém textu jsem našel dva překlepy .  V disertaci postrádám citace  

některých katalytických  prací publikovaných před rokem 2000, které jsou relevantní pro řešené 

problémy.  Zásadní praktický výsledek je kvalitativní povahy, přesto by stálo za to diskutovat chybu 

stanovení stechiometrie CeOx a možný vliv procesu měření na její hodnotu (viz. otázky formulované 

níže).  Uvedené nedostatky jsou však pouze dílčího charakteru.  Výsledky práce representují významný 

příspěvek k rozvoji teoretických základů heterogenní katalýzy, prokazují předpoklady autora 

k samostatné tvůrčí práci a jsou dle mého soudu  jednoznačně dostatečné pro udělení vědecké hodnosti 

PhD.  

V Praze, 15. srpna 2014                                                                                    Ivan Jirka 

Formální chyby: 

 na str. 2 poslední odstavec: lépe ” cuprous oxide” než ” copper oxide”;  překlep  CuO2 →Cu2O 

na str. 40 (str. 7501 článku F.Dvořák et al J. Phys. Chem. C 2011, 115, 7496 – 7503, 2. řádek levého 
sloupce): překlep: sapmle → sample 
 
Doplňující otázky na téma disertace 

1. Jak lze definovat pojem “redukovatelnost oxidu kovu”? 

2. Jaká je přesnost stanovení stechiometrie CeOx? 

3. Jak ovlivňuje proces měření fotoelektronových spekter oxidační stupeň Ce?  


