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Modelové experimentální studie heterogenních katalytických procesů se obecně snaží přispět 

k vyjasnění vztahů mezi strukturou a chemickou reaktivitou technologicky relevantních 

povrchů na základě i) přípravy co nejlépe chemicky a morfologicky definovaných povrchů - 

modelových katalyzátorů a ii) určení jejich chemické reaktivity ve vybraných chemických 

reakcích. Zjištěné vztahy mezi strukturou a reaktivitou vyplňují mozaiku poznatků o 

funkčnosti heterogenních katalyzátorů a umožňují je dále optimalizovat v technologických 

aplikacích. 

 

V předkládané práci autor vytváří a popisuje metodiku pro přípravu modelových katalyzátorů 

ve formě tenkých spojitých vrstev oxidu ceru (CeOx) nesených monokrystalem mědi 

Cu(111).  V sérii dvou zveřejněných publikací a jednoho rukopisu jsou postupně představeny 

autorem vyvinuté metody, jak kontrolovaně ovlivňovat morfologické a chemické vlastnosti 

CeOx, zejména hustotu monoatomárních schodů a hustotu a prostorové uspořádání 

kyslíkových vakancí v CeOx. Následně je ve formě rukopisu představena experimentální 

studie interakce molekul vody s definovanými povrchy CeOx, ve které autor ukazuje, že 

hustota a prostorové uspořádání kyslíkových  vakancí určují,  zda molekuly H2O budou na 

povrchu CeOx pouze adsorbovat a desorbovat nebo zda proběhne oxidace CeOx molekulami 

H2O doprovázená produkcí H2. Autor také ukazuje, že monoatomární schody na povrchu 

CeOx interakci CeOx s H2O neovlivňují. 

 

Představené studium interakce H2O s CeOx reprezentuje pečlivě vystavěnou a uzavřenou 

modelovou katalytickou studii. Publikované výsledky byly pozitivně přijaty mezinárodní 

komunitou zabývající se průmyslově významnou katalýzou na povrchu CeOx zejména díky 

vysokému stupni kontroly nad parametry vrstev CeOx, kterého se podařilo dosáhnout. 

Modelové systémy CeOx vyvinuté panem Mgr. Dvořákem se staly standardním modelovým 

substrátem, který ve své práci nyní používají i zahraniční laboratoře. 

 

Studie interakce H2O s CeOx představuje klasickou modelovou studii prováděnou ve vakuu 

s nízkými pracovními tlaky reaktantů. V současné době se projevuje snaha o pokročilé 

modelové studie prováděné při tlaku reaktantů, který je blízký atmosférickému tlaku (near 

ambient pressure - NAP).  V rámci předložené dizertační práce představuje pan Mgr. Dvořák 

takovouto studii interakce CO s oxidem mědi CuOx. Experimentální práci k této publikované 

studii provedl pan Mgr. Dvořák během zahraniční stáže v Brookhaven National Laboratory, 

U.S.A. V rámci studie interakce CO s CuOx byla provedena pilotní mikroskopická 

identifikace reakčních center a jednotlivých fází redukce CuOx molekulami CO při  NAP. 

 

Během svého studia pan Mgr. Dvořák významně přispěl k rozvoji metodiky modelových 

katalytických studií na školícím pracovišti (Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK), 

hlavně k zavedení techniky rastrovací tunelové mikroskopie (STM) do modelových 

katalytických studií a k výstavbě experimentální aparatury, která sdružuje STM a integrální 

metody fyziky povrchů. Kromě vědecké práce se intenzivně věnoval i práci s řadou 

služebně mladších kolegů, které vedl v jejich experimentální práci. Během čtyř let studia se 

pan Mgr. Dvořák stal autorem nebo spoluautorem 13 publikací, které získaly více než 50 

nevlastních citací. 

 



Působení pana Mgr. Dvořáka na školícím pracovišti i jeho předložená dizertační práce splňují 

všechna kritéria kladená na doktorskou disertaci. Doporučuji proto přijmout dizertační práci 

pana Mgr. Filipa Dvořáka k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 8. 2014    Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. 

                                                                                                     školitel 


