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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Předložená diplomová práce se zabývá zkoumáním katalytických vrstev Pt-CeOx pro palivové
články s protonově vodivou membránou prostřednictvím transmisního elektronového mikroskopu
a rentgenové fotoelektronové spektroskopie. První část práce se zaměřuje na změny morfologie a
chemického složení katalyzátorů způsobených variací depozičních parametrů a použitého
substrátu. Druhá část práce se věnuje pozorování změn probíhajících ve vrstvách Pt-CeOx
vystavených simulovaným operačním podmínkám palivového článku. Bylo ukázáno, že při
vyšších teplotách nejsou aglomerace a sintrování částic platiny dominantním jevem a distribuce
velikosti Pt častíc se výrazně nemění. Významným výsledkem práce je pozorování změn
oxidačních stavů jednotlivých prvků po cyklické expozici vrstev vodíkem a kyslíkem.
Z experimentu vyplývá, že dochází k poklesu koncentrace iontů Pt2+ a nárůstu koncentrace
metalické platiny v redukčním prostředí a obráceně v prostředí oxidickém. Tyto změny jsou jenom
částečně reverzibilní a během cyklování spěje systém do stavu s kovovými klastry platiny na
povrchu. Toto zjištění má zásadní vliv na aktivitu katalyzátoru. Popsaný jev je možné potlačit
snížením koncentrace platiny ve vrstvě.
Diplomantka zvládla během řešení množství experimentálně náročných technik, ke kterým byla
nutná časově náročná analýza dat. Práce je jako celek dobře uspořádaná, v některých částech příliš
stručná. Závěrem postrádá rozsáhlejší diskusi získaných výsledků a porovnání se současným
publikovaným výzkumem.
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