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Posudek vedoucího Disertační práce Mgr. Miroslava Kettnera na téma 

 

Reactivity of transition metals - influence of the degree of oxidation of active substrate 

 

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

 

Disertační práce Mgr. Miroslava Kettnera se zabývá tématem, které je na katedře 

dlouho studováno, ovšem doktorand do něho zanesl úplně nový prvek. Povšiml si, že 

v deponovaném oxidu ceru se často nachází fluor a začal se hlouběji zabývat vlivem tohoto 

prvku na chování katalytického systému kov - oxid ceru. Nejedná se pouze o planý výzkum 

zaměřený na vliv kontaminujícího prvku, kterému je třeba se vyhnout.  

Fluor se vyskytuje v aktivních membránách palivových článků a může tedy difundovat 

do nanesených vrstev oxidu ceru, které se v článcích používají jako základní materiál 

katalyticky aktivní vrstvy a ovlivnit tak jejich funkci. Fluor, který v oxidu ceru nahrazuje 

kyslík, ovlivňuje a stabilizuje oxidační stav ceru a tím i jeho chování. Přitom pozorované 

efekty silně závisí na koncentraci přidaného fluoru. Je tedy zřejmé, že výzkum vlivu fluoru 

přímo souvisí s tématem disertační práce Mgr. Kettnera. 

Předložená práce je značně rozsáhlá množstvím získaných výsledků. Autor pracoval 

zejména na tzv. inverzním uspořádání katalyzátoru, což je systém obsahující vrstvu oxidu 

nanesenou na aktivním kovu. Toto uspořádání se často využívá pro modelové studie a je 

vhodné zejména na výzkum vlivu materiálu podložky a jejích změn při katalytických 

reakcích. Zabýval se metodami přípravy orientovaných vrstev oxidu ceru jak čistého, tak i 

dopovaného různým množstvím fluoru a monokrystalickém povrchu Rh(111) i Rh(110). 

Sledoval povrchovou orientaci nanesených vrstev a určil strukturu povrchu orientovaného 

oxidu ceru na obou použitých površích rhodia. Parametry přípravy orientovaných vrstev 

oxidu ceru pečlivě zdokumentoval a tak připravil cestu pro další pokračování práce na těchto 

materiálech.  

Na připravených vrstvách Mgr. M. Kettner prováděl experimenty sledující jejich odezvu 

a stabilitu při interakci s kyslíkem a oxidem uhelnatým a zaměřil se zejména na postupnou 

výměnu fluoru za kyslík při těchto interakcích. Výsledky získával jak pomocí 

termodesorpčních a termoreakčních metod tak i metod fotoelektronové spektroskopie. 

Struktura spektra ceru 3d v oxidu o různém oxidačním stupni je poměrně složitá a přítomnost 

fluoru ji ještě zkomplikuje. Autor disertační práce vypracoval postup, jak ji správně fitovat a 

tento postup použil pro zpracování svých výsledků a také publikoval.  
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V další práci na připravené orientované spojité vrstvy oxidu ceru (tloušťka  2 nm a 

více - povrch této vrstvy už není ovlivněn monokrystalem rhodia, na kterém je nanesena, a 

může tedy sloužit jako základní materiál katalytického systému v neinverzním uspořádání) 

deponoval nespojitou vrstvu rhodia a prováděl na tomto systému experimenty, které se 

vzhledem ke svému uspořádání více blíží reálným katalyzátorům, ovšem jsou dobře 

definované.  

Experimenty byly prováděny v UHV aparaturách i v aparatuře  NAP-XPS. Za zmínku 

stojí i měření, která byla provedena s izotopicky značkovanými plyny a přispěla k porozumění 

vlivu kyslíku obsaženého v oxidu ceru na průběh katalytické reakce. Dále (společně s Dr. T. 

Duchoněm) navázal kontakt s teoretiky z University v Upsale a podílel se na práci, která 

mapuje fluorem modifikovanou hustotu stavů ve valenčním pásu oxidu ceru.  

Výčet vědecké práce M. Kettnera zde uvedený není úplný. Výsledky, na nichž se 

podílel, jsou publikované zatím v 5 pracích, z toho 2 se týkají tématu disertace a Mgr. Kettner 

je jejich prvním autorem. Další 2 práce se momentálně připravují. Je nutno připomenout i 

ochotu Mgr. Kettnera účastnit se prací zajišťujících chod laboratoře a údržbu a opravy 

používaných přístrojů. 

Odevzdaná práce má 90 stran, z toho je 53 stran věnováno výsledkům. Obsahuje 170 

citací, což je úctyhodný počet, který svědčí o důkladnosti, se kterou uchazeč přistupoval 

k práci. Tento přístup se promítl do množství a kvality výsledků, které v době svého studia 

získal. 

Vzhledem ke všemu, co bylo uvedeno, doporučuji, aby předložená práce byla přijata 

jako disertační a po  obhajobě aby byl Mgr. Miroslavu Kettnerovi udělen titul PhD. Přeji mu 

v osobním životě i v odborné práci hodně štěstí a úspěchů a doufám, že ukončením jeho 

studia neskončí naše společná práce. 
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