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Oxid ceru (CeO2) patří k nejuniverzálnějším průmyslově využívaným katalytickým 

substrátům. Jeho nejvíce využívaná vlastnost - schopnost vázat a uvolňovat kyslík z reakční 

atmosféry – je v aplikacích často ovlivňována kovovými příměsemi ve formě nesených 

kovových klastrů nebo kovových iontů ve formě objemových dopantů. Uvolňování kyslíku ze 

struktury CeO2 i interakce CeO2 s kovovými klastry a dopanty jsou doprovázeny přenosem 

náboje a změnou oxidačního stavu Ce ze 4+ na 3+. Míra redukce Ce je důležitým praktickým 

indikátorem stavu a nepřímo i chemické reaktivity katalytických systémů s oxidem ceru. 

 

V předkládané dizertační práci autor pan Mgr. Vitalii Stetsovych realizuje a charakterizuje 

takzvané modelové katalytické systémy, ve kterých jsou interakce ovlivňující oxidační stav 

Ce v reálných aplikacích přesně a odděleně definovány. Modelové katalytické systémy jsou 

charakterizovány kombinací experimentálních metod povrchové fyziky – rastrovací tunelovou 

mikroskopií (STM), difrakcí pomalých elektronů (LEED) a rentgenovou fotoelektronovou 

spektroskopií (XPS). Autor získává řadu originálních, vysoce kontrolovaných tenkovrstvých 

vzorků, které budou v navazujících studiích použity pro určení vztahů mezi způsobem 

redukce v katalyzátorech na bázi oxidu ceru a jejich reaktivitou. 

  

Pro studium redukce oxidu ceru uvolněním kyslíku z mříže CeO2 pan Mgr. Vitalii Stetsovych 

navrhuje a realizuje metodu redukce CeO2 reakcí s kovovým Ce. Nová originální metoda 

umožňuje připravovat uspořádané tenké vrstvy oxidu ceru s kontrolovaným stupněm redukce. 

Metoda byla publikována v prestižním časopise Journal of Physical Chemistry Letters a nyní 

je používána na školícím pracovišti i citována zahraničními laboratořemi. Pan Mgr. Vitalii 

Stetsovych navrhuje a realizuje i cenné rozšíření metody na redukci nespojitých ultratenkých 

vrstev oxidu ceru. 

 

Pro studium redukce oxidu ceru atomy dopantu pan Mgr. Vitalii Stetsovych realizuje a 

charakterizuje tenkovrstvý systém se stechiometrií Ce6WO12. Je charakterizován růstový 

mód systému a identifikovány podmínky, při kterých Ce6WO12 vytváří dvourozměrný (2D) 

oxid se strukturou blízkou struktuře CeO2. Tento 2D Ce6WO12 reprezentuje jeden z prvních 

modelových systémů pro studium vlivu tzv. vysoce valentních dopantů (zde W6+) na 

vlastnosti CeO2. Rukopis o Ce6WO12 je připraven k odeslání. 

 

Pro studium redukce oxidu ceru přenosen náboje ze sousedícího kovu pan Mgr. Vitalii 

Stetsovych navrhuje a realizuje ultratenké vrstvy CeO2 na substrátu Cu(111), které mají být 

podle existujících předpokladů a modelů redukovány přenosem náboje ze substrátu. 

Elegantním experimentem pak dokazuje, že i ultratenké vrstvy lze úplně oxidovat. Tento 

zajímavý výsledek povede k upřesnění stávajícího obrazu dění na rozhraní kov-oxid ceru. 

 

Při řešení své disertační práce pan Mgr. Vitalii Stetsovych prokázal schopnost systematické, 

trpělivé a nápadité vědecké práce i aktivní vědecké spolupráce. Kromě navrhování, provádění 

a vyhodnocování originálních experimentů popsaných v předkládané dizertační práci 

spolupracoval i na experimentech kolegů, které vyžadovaly charakterizaci kombinací 

experimentálních technik povrchové fyziky zahrnující STM. Pan Mgr. Vitalii Stetsovych 

významně přispěl k rozvoji kombinovaných technik experimentální fyziky povrchů na 

školícím pracovišti instalací technik XPS a LEED na aparaturu STM. Během čtyř let studia se 

pan Mgr. Stetsovych stal autorem nebo spoluautorem 6 publikací, které dosud získaly více 

než 20 nevlastních citací. 



 

Pan Mgr Vitalii Stetsovych splnil všechny požadavky kladené na uchazeče o doktorský titul, 

rád bych proto doporučil jeho dizertační práci k obhajobě. 
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