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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Na diplomové práci si velice cením jejího nadstandardního rozsahu a kvalitní vědecké práce,
kterou nesnižují ani moje níže uvedené připomínky.
K čemu bych měl připomínku to je především angličtina, která je sice na velmi dobré úrovni, ale
přinejmenším abstrakt by vyžadoval revizi rodilého mluvčího (nadbytečné předložky „for“ apod.),
neboť obsah práce je toho hoden a jistě bude práce hojně citována.
Dále bych vytkl časté odbíhání od tématu – ač je téma práce velmi obecné (tedy vývoj celého
vodíkového článku), tak je v úvodu práce zmíněno, že se bude autor věnovat především „water
managementu,“ který je pro funkčnost článku stěžejní, a přesto v závěru nenalezneme o „water
managementu“ ani zmínku a velice podrobně se tam rozebírá (podle mě dílčí jev) – tedy degradace
zlatých elektrod v prostředí modifikované membrány.
Dále bych vytkl, že práce není přehledně rozdělena na Teoretickou část, Experimentální a Diskuzi
s výsledky a těžko se v přehledu orientuje, kde končí teorie a začíná vlastní výzkum.
Nic z uvedených připomínek však nesnižuje vysokou kvalitu vědecké práce, která byla na
diplomové práci odvedena, a na kterou lze jistě velmi kreativně navázat.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Píšete, že při nižších teplotách (40°C) nemohlo být EIS provedeno resp. vznikly nerelevantní
křivky (viz obr. 4.19). Proč? A byly tedy proměřeny i další membrány ve vhodném uspořádání
(down orientation) při teplotě 70°C, tak jak je na obrázku 4.20? A jaké byly jejich Nyqistovy
diagramy? Porovnejte je prosím (podobně jako na obr. 4.3).
Vzhledem k mým připomínkám ohledně nedostatku shrnutí water managementu, proveďte jej
prosím nyní (viz Review z odstavce 3.7).
Jaký je rozdíl mezi Nafionem 115, 211 a 212? Nemám na mysli z pohledu výsledků této práce, ale
obecně (materiálně).
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 doporučuji
 nedoporučuji
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