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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Diplomová práce se zabývá katalýzou uvolnění vodíku z chemického nosiče pomocí Pt klastrů na 

Co3O4 substrátu na krystalu Ir. Katalytická aktivita modelového katalyzátoru je zkoumána hned 

několika komplementárními metodami, vzhledem k objemu práce smysluplně provedenými v 

různých fázích transformace aktivní oblasti. Práce vpodstatě popisuje termální znehodnocení 

katalytických vlastností v důsledku morfologických i chemických změn a v závěru navrhuje nové 

experimenty za nižších teplot. 

 

Celkově je práce vynikající, dobře se chápe a čtení je snadné. Úvod, motivace a experimentální 

metodika poskytují jasný záměr, důvod i návod k provedení experimentů a práce působí velice 

solidně a vyváženě. Rozsah je zcela adekvátní. Úroveň odborné angličtiny je pro diplomovou 

práci výborná. Vřele doporučuji k obhajobě, navrhuji nejlepší ohodnocení a jsem přesvědčen, že 

student má všechny odborné předpoklady k doktorskému studiu. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

- v práci by bylo dobré zmínit či ilustrovat atomární model povrchu Co3O4 či alespoň vhodné 

kandidáty a okomentovat případný vliv struktury na morfologii 

 

- můžete vysvětlit fyzikální mechanismus, kvůli kterému mají nanočástice vyšší vazebné energie 

elektronů než velké krystaly ze stejného materiálu? 

 

- jak se vyvíjí opakovaně prováděné TPD na referenčním čistém substrátu Co3O4 bez Pt-klastrů? 

 

 

 

 

Práci  
☑ doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 
☑ výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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