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Pan Mgr. Andrii Rednyk vypracoval svou dizertační práci „Studium oxidace CO a metanolu za vysokého tlaku na 

katalyzátorech ve formě nanoprášků oxidů kovů vzácných zemin a tenkých vrstev na bázi platiny“ ve skupině fyziky 

povrchů na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK pod mým vedením. Menší část experimentů byla provedena 

během měsíční stáže ve skupině Prof. M. Bäumera na Universitě v Brémách v Německu. Závěr svého 

doktorandského studia (10 měsíců) pak doktorand strávil ve skupině Prof. T. Moriho v institutu NIMS na universitě v 

Tsukubě (Japonsko). 

Předložená dizertační práce se zabývá studiem nových nanostrukturních katalyzátorů využívajících platiny, oxidů 

platiny, případně oxidů kovů vzácných zemin (REO) pro katalýzu několika vybraných důležitých reakcí – jmenovitě 

reakce oxidace oxidu uhelnatého, oxidace metanolu a parní reformace metanolu. K přípravě nanoprášků REO byl, 

ve spolupráci s Prof. Bäumerem, využit nový přístup založeným na sol-gelové chemické metodě (tzv. “epoxide 

addition”). Tenkovrstvé vzorky pak byly připravovány magnetronovým naprašováním, což je v oblasti katalýzy velmi 

účinná a univerzální, doposud však nepříliš využívaná technika. 

Klíčové experimenty probíhaly zejména metodou teplotně programované reakce (TPR) na aparatuře laboratorního 

reaktoru vybaveného detekcí plynů hmotovým kvadrupólovým spektrometrem, na jejíchž úpravách a zdokonalení 

se Mgr. Rednyk sám podílel. Tato měření reaktivity za reálných podmínek byla vhodně doplněna informacemi 

získanými metodami rentgenovské fotoelektronové spektroskopie (XPS), elektronové skenovací mikroskopie (SEM) 

a mikroskopie atomárních sil (AFM), v případě studia REO také infračervené absorpční spektroskopie (IRAS) a 

transmisní elektronové mikroskopie (TEM).  

První část práce se zabývá oxidací oxidu uhelnatého na REO a na tenkých vrstvách kovové a oxidované platiny. 

Zřejmě nejdůležitějším výsledkem u nanopráškových oxidů kovů vzácných  zemin  je velmi  dobrá katalytická 

aktivita oxidů ceru stabilizovaných aluminou a jejich odolnost proti tepelnému sintrování. U tenkovrstvých struktur 

Pt a PtOx na různých površích (křemík, uhlíková fólie, naprašovaná uhlíková vrstva) se ukazuje klíčová výhoda oxidu 

platiny oproti čistému kovu v jeho vyšší reaktivitě při nižších teplotách a zejména pak fakt, že netrpí degradací v 

důsledku sintrování a otravy oxidem uhelnatým. V práci je podáno vysvětlení na základě mechanismu v němž 

dochází ke spolupráci kovové platiny v částečně redukovaném oxidu s residuálním množstvím dvojvalentních 

platinových iontů.  

V druhé části pak doktorand popisuje dvě základní reakce metanolu, tj. jeho parní reformaci (SRM) a částečnou 

oxidaci (POM) na tenkovrstvých katalyzátorech založených na platině. Ukazuje se, že zkoumané katalyzátory nejsou 

pro SRM příliš vhodné, v případě POM je naopak nanostrukturovaný oxid platiny velmi zajímavým materiálem z 

hlediska rekačního výtěžku i selektivity. Mgr. Rednyk přináší interpretaci reakčních mechanismů a jejich souvislosti 

se strukturou a složením jednotlivých vzorků a pomocí testování s různými poměry reakčních směsí se snaží najít 

optimální podmínky pro fungování katalyzátorů PtOx. Jedním z podstatných výsledků práce je pak pozorování vlivu 

dopování platiny oxidem ceru na katalýzu oxidace metanolu, konkrétně na výrazný posun selektivity ve prospěch 

POM (s mnohem menším množstvím nežádoucího oxidu uhelnatého než u stávajících platinových katalyzátorů) a na 

větší výtěžek, zejména v přepočtu na množství použitého drahého kovu. 



Práce napsaná v anglickém jazyce je systematicky rozdělena do jednotlivých kapitol dle typu studované reakce. Text 

je napsán srozumitelně a experimentální výsledky jsou prezentovány v přehledné formě. Mgr. Rednyk si během své 

doktorandské práce osvojil několik experimentálních technik fyziky povrchů a fyzikální chemie. Byl schopen zajistit 

většinu činností od přípravy vzorků metodou magnetronového naprašování, přes vlastní měření jejich reaktivity a 

chemického složení metodami TPR a XPS, až po zpracování získaných experimentálních dat a jejich prezentaci. 

Pan Rednyk je autorem nebo spoluautorem 4 publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech (z nichž u jedné 

jako hlavní autor), další publikace pak byla zaslána a tři jsou v závěrečné fázi přípravy před odesláním. Je 

spoluautorem Japonské patentové žádosti. Doktorand se take během svého studia aktivně zúčastnil 4 

mezinárodních oborových konferencí. 

Závěrem konstatuji, že předložená práce splnila vytyčené cíle a kritéria kladená na doktorskou disertaci. Doporučuji 

proto přijmout práci Mgr. Andrie Rednyka k obhajobě. 
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