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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Navrhovaná bakalářská práce má experimentální charakter a je věnována přípravě katalyzátoru 

deponovaného na svíčkové saze pro aplikace nízkoteplotních palivových článků (LT PEMFC). Ve 

své práci pan Orság připravil nanočástice sazí, přikryl je platinou pomocí magnetronového 

naprašování, charakterizoval jejich strukturu (SEM), složení (EDS, XPS) a otestoval ve 

vodíkových palivových článcích. U takto sestavených palivových článků byl změřen výkon a 

výsledky byly porovnány s komerčními systémy. Celkem bylo připraveno celkem šest vzorků (4 

původní + 2 komerční). Cílem této práce bylo studovat alternativní katalyzátorové nosiče jako 

možnou nízkonákladovou náhradu za komerční. 

K dosažení cíle studie byla provedena všechna nezbytná měření a pokrok výzkumu je jasně a 

logicky prezentován. Byla provedena analýza změn složení vzorků připravených za různých 

podmínek. Výsledek studie ukázal, že morfologie a výkon palivových článků se shodují s 

komerčními vzorky.  

Bakalářská práce je napsána srozumitelně, čtivým způsobem, má vysokou technickou a grafickou 

úroveň a plně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci hodnotím jako úspěšnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

 

1) Proč byly použity časy 30 s a 3 minuty pro depozici sazí na povrchu GDL? 

2) Mohlo by tepelné zpracování GDL způsobit degradaci hydrofobní vrstvy (teflonu)? 

3) Jaká byla relativní vlhkost měření palivových článků? 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  
 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně  velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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