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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Předložená bakalářská práce je experimentálního charakteru. Je zaměřena na studium porozity 
povrchových struktur platinu obsahujících katalyzátorů pro vodíkové palivové články, a to formou 
tomografie pomocí fokusovaného iontového svazku in situ v řádkovacím elektronovém 
mikroskopu (SEM). K rekonstrukci povrchu zkoumaných vzorků bylo zapotřebí provést celé série 
podélných/příčných řezů zkoumanými oblastmi, tyto řezy nasnímkovat pomocí elektronové 
skenovací mikroskopie a posléze softwarově poskládat do třídimenzionálních modelů. Součástí 
práce bylo nalézt vhodné postupy a parametry jak pro zobrazování struktur, tak pro jejich 
odprašování, a to takové, aby na základě provedených řezu vytvořené modely plně odpovídaly 
skutečné topografii studovaných vzorků. Vlastní práce byla velmi obtížná, nejen kvůli 
geometrickému uspořádání systému SEM-FIB, kdy elektronový a iontový svazek spolu svírají úhel 
55°, ale především k povaze zkoumaných vzorků: Výše zmíněné katalyzátory byly nesené na 
povrchu polymerní iontově vodivé membrány, která je pod působením vysokoenergetických iontů 
i elektronů velmi nestabilní. 
V rámci řešení dané problematiky slečna Dinhová za velmi krátkou dobu zvládla práci na složitém 
technickém zařízení, jakým duální mikroskop FIB/SEM bezesporu je. Pracovala zcela samostatně, 
navrhla a zrealizovala řadu možných postupů a parametrů pro cílené odprašování zkoumaných 
povrchových struktur, které je v práci podrobně zdokumentováno. Kromě samostatnosti a 
zdatnosti při experimentální práci u slečny Dinhové oceňuji její systematický přístup k řešení 
problematiky, který vedl k úspěšnému vytvoření modelů složitých povrchových struktur Pt/CeO2 
na povrchu polymerních membrán. Tyto modely dokumentující složité porézní struktury jsou 
součástí manuskriptu, který byl zaslán k opublikování do vědeckého časopisu Nano Energy 
(Název: Highly developed nanostructuring of polymer-electrolyte membrane supported catalysts 
for hydrogen fuel cell application, autoři: Y. Yakovlev, J. Nováková, P. Kúš, T. N. Dinhová, I. 
Matolínová, zasláno 5. 6. 2019). 
Bakalářská práce je napsána srozumitelně, čtivým způsobem, má vysokou technickou a grafickou 
úroveň. Jako vedoucí práce jsem přesvědčena, že slečna Dinhová předložila kvalitní práci, která 
plně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
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