
OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Kláry Ševčíkové: 

„Studium vlivu elektronové struktury na reaktivitu systémů oxid–kov.“ 

 

Předložená disertační práce je věnovaná studiu vlivu interakce rhodia a oxidů ceru na jejich 

elektronovou strukturu a reaktivitu. O aktuálnosti studia těchto systémů svědčí velké množství 

prací zabývajících se podobnými systémy, které vyšly v posledních pěti letech v renomovaných 

zahraničních časopisech. Použité široké spektrum moderních experimentálních metod doplněné o  

teoretické DFT výpočty zcela odpovídá metodám a postupům používaným na nejlepších 

zahraničních pracovištích.  

Z dosažených výsledků prezentovaných v disertační práci bych chtěl vyzvednout detailní rozbor 

mechanismu oxidace CO na studovaných systémech a také objasnění interakce rhodia s oxidy ceru 

při zahřívání. Zejména studium dopování oxidů ceru rhodiem přineslo nové poznatky o vlivu 

koncentrace Rh na mobilitu kyslíku v dopovaném oxidu, což je pro oxidační reakce klíčový krok. 

Tento poznatek je důležitý nejen pro další základní výzkum těchto materiálů, ale také pro 

případnou racionální konstrukci nových katalyzátorů.  

Z hlediska formálního je disertační práce, která je napsána v anglickém jazyce, velmi dobře 

zpracována, výsledky jsou v disertační práci jasně a srozumitelně prezentovány. Chtěl bych ocenit 

velké množství experimentálních dat získaných nejen na pracovišti katedry, ale také na různých 

synchrotronových měřících stanicích v zahraničí. Získaná data jsou v disertaci přehledně 

zpracována a jsou také důkladně a pečlivě interpretována. V celé práci jsem nenalezl jedinou 

formální chybu, což také svědčí o výjimečné pečlivosti autorky.   

Ani po obsahové stránce jsem nenašel v práci žádné podstatné nesrovnalosti. Následující 

připomínky a otázky považuji pouze za doplňující a nepříliš významné:   

 

1. V diskusi k posunu vazebných energií Ce 3d a O 1s (obr. 5) na str. 33 a 34 není zmíněna 

možnost nabíjení vrchní oxidické vrstvy při XPS měření vlivem její špatné elektrické vodivosti. 

Lze toto nabíjení vyloučit a tím vyloučit i jeho vliv na závislost na obr. 5? Vzhledem ke způsobu 

přípravy redukovaných vrstev (napařování kovového ceru na oxidickou vrstvu v podmínkách 

ultra-vysokého vakua) se lišila celková tloušťka oxidické vrstvy pro různě redukované vzorky, lze 

tuto tloušťku pro jednotlivé vzorky odhadnout? 

2. Vysvětlení maxima CO2 označeného jako (iii) na obr. 11 je navrženo pomocí reakce molekuly 

CO z plynné fáze s adsorbovaným kyslíkem na povrchu rhodia. Tento tzv. Eley-Ridealův 

mechanismus není ovšem v podmínkách vysokého vakua pro tuto reakci obvyklý. Existuje 

analogie s jiným přechodovým kovem nebo případně teoretická práce, která by takto navržený 

mechanismus potvrzovala? 



 3. V kapitole 4.3 bylo zjištěno, že při zahřátí dopovaného oxidu Rh-CeOx dojde k redukci Rh a 

k jeho segregaci do malých částic, podobně se tento systém chová při zahřívání v přítomnosti CO 

a O2 (kapitola 4.4). Čím se po zahřátí (případně několika TPR cyklech) tyto systémy liší od 

systémů Rh/CeOx připravených napařováním kovového Rh na povrch oxidu ceru? 

 

Závěr 

Mgr. Klára Ševčíková zvládla náročné experimentální techniky a při analýze naměřených dat také 

prokázala znalosti o elektronové struktuře pevných látek a povrchových procesech při 

katalytických reakcích. Výsledky své práce přehledně prezentovala v disertační práci a 

publikovala v impaktovaných mezinárodních časopisech. V několika publikacích týkajících se 

tématu disertační práce vystupuje také jako korespondenční autorka. Podle mého názoru tak 

nepochybně prokázala schopnost samostatné tvořivé vědecké práce. Doporučuji proto, aby 

disertační práce byla přijata k obhajobě, a aby byl na jejím základě udělen Mgr. Kláře Ševčíkové 

akademický titul PhD.    
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