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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Jiří Keresteš se ve své diplomové práci zabýval přípravou a charakterizací definovaných vrstev 

CeOx nanesených na monokrystalickém povrchu Pt(111). Metodou reaktivního vakuového 

napařování na Pt(111) povrchu vyčištěném metodou (vyvinutou v rámci této práce) byly 

připraveny vrstvy o různém stupni pokrytí Pt(111). K jejich charakterizaci ve vakuu byla využita 

řádkovací tunelová mikroskopie a fotoelektronová spektroskopie. Bylo ukázáno, že daný postup 

přípravy vedl, na povrchu Pt(111), ke vzniku dobře definovaných útvarů CeO2 o tloušťce několika 

monovrstev. Po následném přenesení vzorku z vakua do roztoku elektrolytu (0,1M KOH) bylo 

studováno elektrochemické chování vrstev za pomocí cyklické voltametrie. Metodou mikroskopie 

atomárních sil v prostředí roztoku elektrolytu bylo potvrzeno, že morfologie útvarů CeO2 se po 

přenesení z vakua, ani po elektrochemické charakterizaci nezměnila. Získané cyklické 

voltamogramy napovídají, že v oblasti elektrodových potenciálů, při kterých probíhá na Pt(111) 

povrchu adsorpce vodíku, dochází současně k redukci iontů Ce
4+

 ve významné části objemu CeO2. 

Ze stupně pokrytí povrchu Pt(111) vrstvou CeOx, změn náboje odpovídajícího adsorpci OH
-
 iontů 

a kapacity elektrické dvojvrstvy byl vyhodnocen stechiometrický koeficient Ce v CeOx. Jeho 

hodnota se velmi blíží 1,5, což odpovídá přítomnosti Ce2O3 na povrchu Pt(111).  

Práce (rozsah 39 stran) je velmi stručná a počet prezentovaných experimentů je poměrné nízký. To 

je ovšem pochopitelné vzhledem k experimentální náročnosti provedených experimentů. Závěrem 

konstatuji, že Jiří Keresteš prokázal velikou zdatnost a vynalézavost, jak při řešení technických 

problémů a provádění experimentů, tak při jejich vyhodnocení. Dále bych rád zdůraznil, že 

získané výsledky jsou velmi originální a mohou vést k hlubšímu pochopení fungování katalyzátorů 

na bázi CeOx-Pt. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Str. 7: Z popisu práce na str. 7 není zřejmé, jakou metodou byl měřen nekompenzovaný 

odpor elektrolytu? 

2. Str. 7: Poslední věta sekce Referenční elektroda: „Výhodou této elektrody je, že neobsahuje 

ionty Cl, proto ji lze použít při měření systémů citlivých na chlor, jako je např. platina.“ 

Popis „ionty Cl“ je nepřesný. Jaké ionty jsou zde míněny? Při provozu referenčních elektrod 

obsahujících „ionty Cl“ chlor nevzniká. Navíc se nedá říci, že by Pt byla citlivá na 

přítomnost chloru (míněno Cl2), protože Pt byla řadu let využívána jako materiál anod při 

průmyslové produkci Cl2 elektrolýzou solanky.  

3. Str. 10: „Kontrola rychlosti depozice je kontrolována piezoelektrockým křemenným 

krystalem.“ Z popisu práce mi není zřejmé, zda byla měřena přímo hmotnost celého Pt 

monokrystalu, popř. jak je zajištěno, že změna hmotnosti křemenného krystalu je relevantní 

pro změnu hmotnosti Pt elektrody?  

4. Str. 19: Poslední věta 1. odstavce: „... ...aby se zabránilo jeho reoxidaci“. Jakým 

mechanismem může dojít k reoxidaci elektrolytu?  

5. Str. 19: Poslední odstavec. Hustota náboje na povrchu Pt(111) zcela pokrytém monovrstvou 

adsorbovaného atomárního vodíku činí cca 0,242 mC cm
-2

. V práci uváděná očekávaná 

hodnota 0,126 mC cm
-2

 odpovídá 52 % pokrytí povrchu a nikoli 2/3, jak je v práci rovněž 

uvedeno. Prosím o vyjasnění.  

6. V práci jsou na některých místech nevhodně používány pojmy napětí a potenciál (např. str. 

7 („Důsledkem je rozdíl mezi skutečným a měřeným napětím“); str. 31(„…na obrázku 4.11, 

uvažovaný interval napětí…“)). Z fyzikálního hlediska se v principu se jedná o formální 

chybu, ale z pohledu elektrochemických definic IUPAC se tyto pojmy zásadně liší.  

7. Str. 30: Rovnice popisující reakci Ce2O3 s H2O není správně. 



8. Dotaz k zamyšlení a diskuzi. Jakým mechanismem předpokládáte, že probíhá 

redukce/oxidace oxidické vrstvy CeOx?  Průběh jakého děje předpokládáte na rozhraní 

Pt/CeOx, transport atomu H do nebo transport O
2-

 z vrstvy CeO2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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