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Posudek na disertační práci Mgr. Miroslava Kettnera na téma „Reactivity of transition 

metals – influence of the degree of oxidation of active substrate“ 

 

 

Aktuálnost tématu 

Katalýza hraje důležitou roli v mnoha odvětvích vědy a techniky. Z hlediska katalýzy je velká 

pozornost v posledních letech soustředěna na oxid ceru. Důvodem je jeho využití při katalýze 

v různých praktických aplikacích. Určitým nedostatkem tohoto materiálu je to, že z různých 

příčin bývá znečištěn fluorem. Vliv fluoru na vlastnosti oxidu ceru při jeho použití 

v katalytických reakcích není přesně znám. Studium, jak přítomnost fluoru ovlivňuje vlastnosti 

různých katalytických systémů založených na oxidu ceru, je hlavním tématem předložené 

práce. Jde tedy o téma z hlediska základního výzkumu velmi žádoucí. 

 

Cíl disertační práce 

Za jeden z úkolů si doktorand stanovil mechanismus, jakým způsobem je fluor zabudován 

v ceru. Rovněž se hodlal zaměřit na výzkum změn morfologie, elektronové struktury a 

chemických vlastností, které způsobí přítomnost fluoru v oxidu ceru. Naplánoval si také 

studium stability fluoru v oxidu ceru při působení různých plynů a v přítomnosti některého 

z kovů, např. Rh, Pt nebo Pd. Získané výsledky presentované v disertační práci dokládají, že 

zadané cíle byly splněny. 

 

Výsledky disertace 

Vlastní práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodní kapitole je popsán stručný historický vývoj 

a význam katalýzy pro rozvoj společnosti. Z tohoto přehledu vyplývá důvod, proč v současné 

době je pro některé aplikace pozornost soustředěna na oxid ceru a rhodium. Jak je v této kapitole 

dokladováno, na vlastnosti systému oxid ceru/kov má velký vliv fluor. Fluor je např. součástí 

základního materiálu, z kterého se cer získává. První kapitola je zakončena seznamem 

problémů, které chce doktorand ve studovaném systému řešit. Problematice experimentu je 

věnována následující druhá kapitola. V ní jsou popsány použité metody a zařízení, na kterých 

byla experimentální data naměřena. Více než dvě třetiny práce jsou věnovány vlastním 

výsledkům. Ty jsou uvedeny v kapitole třetí. Tato kapitola je rozdělena do šesti podkapitol. 

Všechny části mají stejnou strukturu. V úvodu každé podkapitoly jsme seznámeni se systémem, 

který se bude studovat, a s problémem, který bude řešen. V následujícím oddíle dané 

podkapitoly je popsána příprava vzorků a detailní postup vlastního měření. Dosažené výsledky 

a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v posledních dvou oddílech každé podkapitoly. Stručné 

zhodnocení všech dosažených výsledků je popsáno ve čtvrté kapitole. Práce je zakončena 

seznamem použité literatury, tabulek a zkratek. 

Výsledky ukázané v podkapitolách 3.1 – 3.3 jsou již presentovány v impaktovaných 

časopisech. Např. jeden ze zajímavých výsledků se týká růstu CeOx vrstvy na Rh(111). Vrstva 

CeOx bez přítomnosti fluoru roste na podložce Rh(111) ve formě 2D ostrůvků. Naproti tomu 

přítomnost fluoru podporuje 3D růst CeOxFy vrstev na substrátu Rh(111).  

Jak je uvedeno v předložené práci, výsledky popsané v podkapitolách 3.4 – 3.6 nebyly dosud 

uveřejněny. Z celé řady dosažených zjištění presentovaných v podkapitolách 3.4 – 3.6 jsou 

zajímavá dvě. První se týká přípravy vrstvy oxidu ceru s povrchovou orientací (110). Byl 

navržen model epitaxního růstu této vrstvy na substrátu Rh(110) a byla studována interakce CO 

s tímto povrchem připraveným za různých růstových podmínek. Druhý zajímavý výzkum se 

týká stability fluoru na povrchu vrstev CeOxFy(111) a CeOxFy(110) připravených na substrátu 

Rh(111) a Rh(110). Vyhodnocením dat získaných pomocí programované tepelné desorpce a 

fotoelektronové spektroskopie provozované při tlaku o velikosti jednotek mbar bylo zjištěno, 
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že povrch (110) vrstev CeOxFy je méně náchylný ke ztrátě fluoru než povrch (111). Záleží však 

na podmínkách okolní atmosféry. 

 

Otázky do diskuze 

Při hodnocení předložené práce jsem narazil na několik nejasností a problémů, které nebyly 

dostatečně objasněny. Proto by se měl doktorand vyjádřit k následujícím otázkám.  

Otázky k formální stránce práce:  

 U některých obrázků by bylo dobré zvětšit popis os.  

 Jak již bylo uvedeno výše, kapitola č. 3 má přesné členění, jen v  podkapitole 3.3 je 

experimentální část až na konci tohoto oddílu. Má to nějaký důvod?  

 V popisu obrázku č.16 je špatná hodnota teploty (na konci popisu). 

 V obrázku č. 10 chybí popis osy y. 

 Obr. 40: v čem se liší „červená, černá a modrá“ křivka pro vzorek 
CeOxFy(111)/Rh(111)? 

Otázky týkající se odborné stránky práce: 

 Blíže vysvětlit, co je to „Pearson’s correlation coefficient“ (str.29). 

 Fotoemisní spektra fotolinie Ce 2p jsou velmi složitá. Jak bylo určováno pozadí 

(lineární, Sherley…)? 

 Fluor se může nacházet v různých pozicích v mřížce ceru nebo v jeho oxidu. Měnila se 

vazebná energie čáry F 1s v závislosti na jeho pozici?  

 Velká část měření se týkala vzorků s různým zastoupením CeOx a F. Jak se měnilo 

zastoupení CeOx a F v systému CeOxFy? Měnila se vazebná energie linie F 1s? 

 

Přínos disertace 

Využití poznatků, které byly získány v rámci disertační práce, je možné spatřovat ve dvou 

oblastech. Pro základní výzkum jsou cenné výsledky, které přispěly k pochopení vlivu 

přítomnosti fluoru v oxidu ceru na katalytické reakce systému CeO/Rh v závislosti na různé 

orientaci povrchu obou složek tohoto systému. Pro základní výzkum jsou důležitá i data, která 

byla naměřena při studiu ochuzení ceru v závislosti na velikosti částic Rh. Tento poznatek může 

najít rovněž praktické uplatnění při zlepšení účinnosti katalyzátorů pro palivové články nebo 

v oblasti ekologie při odstranění fluoru ze znečištěné vody. 

 

Celkové hodnocení disertace 

Jak plyne ze seznamu použité literatury, aplikoval doktorand při řešení problematiky zvoleného 

tématu velké množství poznatků jiných autorů. To dokládá jeho schopnost aplikovat cizí 

poznatky při řešení vlastních vědeckých úkolů. Celá práce obsahuje velké množství 

experimentálních dat, které doktorand logicky seřadil, takže disertace je jak po formální tak i 

po obsahové stránce na velmi dobré úrovni. Drobné chyby a nepřesnosti nejsou na překážku 

jasnosti a systematičnosti výkladu. K jejímu kladu přispívá i skutečnost, že je psána 

v anglickém jazyce a tedy přístupná široké veřejnosti.  

Zpracování tématu dokládá, že doktorand zvládl vědecké metody práce, má dobré teoretické 

znalosti a experimentální zkušenosti. Proto doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 6. 11. 2017                                                                   Ing. Petr Jiříček, CSc.     

 


