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Posudek vedoucího Disertační práce Mgr. Kláry Ševčíkové na téma 

 

Study of dependence of the metal-oxide electron structure on the reactivity of these 

systems 

 

Vypracoval Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. (vedoucí práce) 

 

Disertační práce Mgr. Kláry Ševčíkové se zabývá vlastnostmi systémů obsahujících 

rhodium a oxid ceru, zejména jejich elektronovou strukturou a reaktivitou. Zahrnuje výsledky 

týkající se vzorků tvořených malými rhodiovými částicemi deponovanými na povrchu oxidu 

ceru v různém oxidačním stupni i těch, ve kterých bylo rhodium dispergované v objemu oxidu 

ceru. Obě tyto skupiny vzorků vykazují odlišné vlastnosti a přinášejí zajímavé poznatky 

týkající se interakce molekul plynů s povrchem pevné látky a tím i heterogenní katalýzy. 

Systém obsahující oxid ceru a rhodium je jako katalyzátor široce využíván například 

v automobilových detoxikačních katalyzátorech a některé výsledky v práci obsažené mohou 

mít význam pro detailnější pochopení jeho funkce i pro praktické využití. 

Výsledky prezentované v práci byly získány experimentálně, hlavně metodami 

elektronové spektroskopie (XPS, HXPS, SRPES) a metodami, které sledují interakci molekul 

plynů s povrchem pevné látky (TPD, TPR, MB). V několika případech jsou doplněny o 

výsledky, které získali jiní autoři (SEM) nebo o DFT výpočty, které potvrzují interpretace v 

práci použité. Tyto případy jsou jasně vypsány v experimentální části, kde se píše o 

jednotlivých použitých metodách, a dále v oddílu Acknowledgement. Zde je také zmíněna 

pomoc dalších kolegů při přípravě některých vzorků. Je tedy jasně oddělena práce autorky od 

práce ostatních a je zřejmé, že její vlastní práce tvoří naprostou většinu obsahu disertace.  

Práce vznikala na několika pracovištích. Bylo to zejména v mateřské laboratoři skupiny 

fyziky povrchů na KFPP MFF UK a dále na optických drahách MSB a SuperESCA 

v Synchroton Laboratories Trieste - Itálie a v laboratořích synchrotronu SPring-8 v Japonsku, 

kde autorka absolvovala stáž v trvání jednoho roku. Mgr. Ševčíková tak získala možnost 

kombinovat informace získané na různých zařízeních, z nichž každé umožňuje studovat 

problematiku z poněkud jiného úhlu pohledu. 

Vlastní práce má 79 stran textu, dále obsahuje 120 citací z odborné literatury a 2 

přílohy. První příloha je seznam použitých vzorků s popisem jejich přípravy a druhá je kopie 

článku vyšlého v Applied Surface Science (K. Ševčíková a spoluautoři, Appl. Surf. Sci 332 

(2015) 747), který obsahuje některé údaje, na které se autorka v textu odvolává. 
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Práce obsahuje stručný úvod zabývající se současným stavem poznání v oblasti 

interakce kovu a aktivních oxidických podložek, zejména rhodia a oxidu ceru. Mnoho dalších 

informací o této problematice nachází čtenář i v dalších kapitolách, zejména při interpretaci 

získaných výsledků a hledání analogií mezi výsledky vlastními a již dříve publikovanými. 

Kapitola „Materials and methods“ čítá 29 stran. Je zde popsána příprava jednotlivých 

vzorků a jednotlivá experimentální zařízení, na kterých autorka pracovala. V této kapitole je 

dále rozebráno, jak byly vyhodnocovány výsledky, zejména ty, které byly získány metodami 

fotoelektronové spektroskopie. Spíše než popisu principu jednotlivých metod se autorka 

věnuje objasnění, jaké informace pomocí nich získávala, což považuji u disertační práce za 

odpovídající přístup. 

Další 2 kapitoly obsahují 45 stran a jsou věnovány výsledkům. První z nich se zabývá 

malými rhodiovými částicemi deponovanými na povrchu oxidu ceru a druhá systémy, kdy 

rhodium bylo při přípravě vrstev deponováno současně s oxidem ceru a je tedy dispergováno 

v objemu vzorku. 

V kapitole 3 - „Rh/CeOx“ sleduje autorka vliv deponovaného rhodia na povrch oxidu 

ceru v různém oxidačním stavu od téměř stechiometrického CeO2 až po silně redukovaný 

CeOx.  Změny chemického stavu oxidu ceru způsobené depozicí Rh interpretuje pomocí 

přenosu náboje mezi podložkou a depozitem. Cenný je přesah těchto interpretací do 

vysvětlení mechanizmu reaktivity povrchu vzorků, konkrétně oxidace CO, která je v této 

kapitole také popisována, a získané výsledku jsou uvedeny. 

Kapitola 4 - „Rh-CeOx“ se zabývá systémem rhodia dispergovaného v objemu oxidu 

ceru. Je zde sledován vliv koncentrace Rh na stupeň redukce oxidu ceru a pozornost je 

věnována i samotnému rhodiu, které se ve vzorku nachází v různých oxidačních stavech 

nejenom v závislosti na své koncentraci, ale i na poloze ve vzorku, tedy zda je spíše na 

povrchu nebo v objemu. Je sledována teplotní stabilita vzorků a jejich změny za zvýšené 

teploty. To spolu s výzkumem reaktivity těchto vzorků a jejím vývojem s teplotou, na kterou 

byly vzorky v předchozích experimentech vyhřáty, vede k důležitým závěrům týkajícím se 

možnosti přípravy definovaných katalyzátorů v praxi. Kapitola obsahuje i měření XRD, kde 

autorka ukazuje, jak se struktura vrstvy s koncentrací Rh mění od polykrystalické po téměř 

amorfní. Tento fakt využívá k vysvětlení maximální reaktivity vzorků, které obsahují 

přibližně 2 % Rh. Ve zkoumaném systému dochází ke dvěma jevům spojeným s růstem 

koncentrace Rh, které mají na reaktivitu opačný vliv. Jedná se o koncentraci aktivních pozic 

na povrchu, která s koncentrací Rh roste a o mobilitu kyslíku z objemu vzorku, který reakci 

podporuje. Tato mobilita s koncentrací Rh a vyšší amorfností oxidu ceru s ní spojenou klesá. 
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Práce je uzavřena stručnou kapitolou Summary, kde autorka přehledně shrnuje výsledky 

své práce.  

Mgr. Klára Ševčíková je autorkou či spoluautorkou 10 publikací v recenzovaných 

časopisech, z toho 3 publikace se týkají přímo její disertační práce a u těchto publikací je 

první autorkou. 

Mgr. Kláru Ševčíkovou znám od roku 2007, kdy začala v naší laboratoři pracovat na své 

bakalářské práci. Po celou dobu jsem mohl sledovat její odborný růst a zájem o problematiku, 

kterou se zabývá. Co ale bylo po celou dobu na velmi vysoké úrovni, to byla její pracovitost a 

ochota pomoci i s činnostmi, které se přímo její práce netýkaly. Považuji ji za velice solidní a 

spolehlivou dříve studentku a nyní už plnohodnotnou kolegyni. Nikdy jsem neměl 

pochybnosti o výsledcích, které získala, o sdělení, která jsem od ní dostával, když jsme řešili 

nějaký problém, který se vyskytl buď s aparaturou, nebo s výsledky, které se zdály být 

zvláštní. Její spolehlivost a pozitivní přístup ke spolupráci s ostatními se projevil i v tom, že 

mnoho kolegů ze skupiny ji využívalo na svých experimentech například na pracovišti 

v Terstu. Výsledky těchto prací se samozřejmě projevily v počtu publikací, jejichž je Klára 

spoluautorkou, ale nejedná se o spoluautorství pouze připsaného pomocného experimentátora, 

jak se někdy děje. Pokud vím, při psaní těchto publikací se Klára vždy účastnila minimálně 

pečlivým přečtením a korekturou textu, často i podílem na zpracování a interpretaci výsledků.  

Doporučuji, aby předložená práce byla přijata jako disertační a po  obhajobě aby byl 

Mgr. Kláře Ševčíkové udělen titul PhD. Jí samotné přeju do dalšího života mnoho úspěchů a 

radosti jak na polích pracovních a vědeckých tak i v osobním životě. 
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