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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Pan Jiří Keresteš v rámci své diplomové práce implementoval v pracovní skupině fyziky povrchů 

perspektivní experimentální metodu přenosu vzorků z vakua do elektrolytu, která umožňuje 

získávat informaci o elektrochemické aktivitě vzorků v elektrolytu a kombinovat ji s informací o 

morfologii a chemickém stavu vzorků získanou klasickými metodami povrchové fyziky. Pan Jiří 

Keresteš vyvinutou metodu aplikoval na inverzní modelový katalyzátor CeOx/Pt(111). 

Elektrochemická měření na inverzním modelovém katalyzátoru odhalila novou elektrochemickou 

reakci související s přítomností CeOx na povrchu Pt, která je identifikována jako objemová 

redukce CeOx. Získané výsledky jsou originální a velmi perspektivní - jedná se o celosvětově 

první elektrochemická měření modelových systémů kov-oxid s morfologií definovanou na 

atomární úrovni. 

 

Nově implementovanou experimentální metodu i výsledky elektrochemických měření pan Jiří 

Keresteš předkládá v přehledné a pečlivě zpracované práci. Část výsledků také prezentoval jako 

poster na letní škole věnované fyzikální chemii oxidu ceru, kterou pořádala v roce 2015 Justus-

Liebig Universitat Giessen, Německo. 

 

Pan Jiří Keresteš svou prací významně přispěl k rozvoji experimentálních technik na katedře. 

Elektrochemické experimentální metody představují v pracovní skupině fyziky povrchů novou 

třídu experimentálních metod, které jsou klíčové pro další úspěšný rozvoj v oblasti heterogenní 

katalýzy pro uchování a konverzi energie. Úspěšná implementace popsaných experimentálních 

metod by nebyla možná bez obrovského nasazení, vytrvalosti a inovativního přístupu, které pan 

Jiří Keresteš během řešení diplomové práce prokázal.  

 

Působení pana Jiřího Keresteše na katedře i předloženou diplomovou práci považuji za velmi 

zdařilé. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nemám otázky. 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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