
OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE Igora Bieloshapky: 

„Controllable synthesis, treatment, and characterization of anodes for Direct Formic Acid Fuel 

Cell“ 

 

Předložená disertační práce je věnována přípravě, charakterizaci a testování anod pro palivové 

články. Jako katalyticky aktivní prvek bylo u anod použito palladium, které na ně bylo 

deponováno pomocí magnetronového naprašování. Připravené anody byly charakterizovány 

pomocí elektronového mikroskopu a fotoelektronové spektroskopie. Katalytické testování anod 

probíhalo v palivovém článku vlastní konstrukce s kyselinou mravenčí.   

Z hlediska formálního je disertační práce logicky strukturovaná a je rozdělena na čtyři části. 

V první části se zabývá hledáním optimálního nosiče pro aktivní vrstvu, druhá část zkoumá vliv 

tloušťky deponované vrstvy. Ve třetí části je z důvodů zvýšení výtěžnosti palivového článku 

zkoumán bimetalický systém Pd-Cu a v závěrečné části jsou studovány postupy pro redukci 

kontaminací na povrchu anody. Experimentální výsledky jsou v disertační práci rozsáhle 

prezentovány, jejich diskuse a interpretace by však mohla být důkladnější. Například postrádám 

informaci o vazebných energiích linií, kterými jsou fitována fotoelektronová spektra. Přiřazení 

jednotlivých linií různým chemickým stavům je často velmi stručné a bez jakékoliv diskuse. 

Množství formálních chyb a překlepů je na nízké úrovni, pro úplnost bych zmínil tyto: str.15, 2. 

odst. místo „compressor“ má být „pump“; str.22, 1. odst. místo „the work function correction 

factor for the instrument“ by bylo lépe uvést „the work function of the instrument”; str.37 chybí 

označení a) a b) v obrázku 23“; str.42, obr. 25 zmatečné označení kyslíkových funkčních skupin 

(má být C=O (carbonyl), C-OH (hydroxyl), O=C-OH (carboxyl) and C-O-C (epoxy)); str.56, 

odst.2 tvrzení „remarkable segregation of Cu“ je v rozporu s uvedeným poklesem povrchové 

koncentrace; str.57, obr.32 identifikace CuO komponenty u Cu 2p linie neodpovídá obecně 

užívané interpretaci, kdy vazebná energie pro linii CuO je ~ 933.6 a CuO je charakteristické 

přítomností satelitu, v O 1s spektru jsou identifikovány 2 linie H2O;  str.67, dole (resp. str. 74, 3. 

odst.) odkaz na další informace v kapitole 3.3.4. (resp. 3.4.2.), označení odkazované kapitoly je 

totožné s kapitolou, kde je odkaz uveden.  

 

Po obsahové stránce jsem nenašel v práci podstatné nesrovnalosti. Nicméně považuji za důležité, 

aby se Mgr. Igor Bieloshapka během obhajoby vyjádřil k následujícím připomínkám a otázkám: 

1. Jako alternativní nosiče katalyticky aktivní vrstvy byly zkoumány různé formy oxidu 

grafenu (GO). Pro další testy byla jako nosič použita uhlíková tkanina (carbon cloth). Jaký 

předpokládáte, že by byl hlavní benefit při použití GO? Byl by to čistě větší povrch nebo 

také přítomnost funkčních skupin na povrchu GO?  



2. V práci je demonstrována důležitá negativní role PdCx fáze pro efektivní funkci 

palivového článku. Co jej příčinou vzniku této fáze při přípravě anod? Nebylo by 

jednodušší předejít vzniku této fáze při přípravě anod než dodatečným opracováním  

zastoupení této fáze redukovat? 

3. Komponenta Pd 3d spektra příslušející kovové fázi byla fitována asymetrickou linií. Jak 

byly parametry asymetrie optimalizovány? 

4. PdCx fáze byla identifikována pomocí XPS ve spektrech Pd 3d a C 1s. Ovšem vazebná 

energie linie přisouzené PdCx fázi v C1s spektru (okolo 284 eV) odpovídá spíše grafitické 

formě uhlíku. Pro uhlík ve formě karbidu je v literatuře uváděna obvykle hodnota 281 – 

282 eV. Jak konkrétně vypadá PdCx fáze na povrchu anody? Jedná se skutečně o karbid 

nebo jde o rozpuštěný podpovrchový uhlík nebo jde o uhlíkovou vrstvu na povrchu? Jaká 

je koncentrace uhlíku v PdCx fázi pokud se vypočítá z komponent přisouzených PdCx ve 

spektrech Pd 3d a C 1s? 

5. V literatuře je pro CuPd slitiny popsán v důsledku tvorby bimetalické fáze a tím způsobené 

změny elektronové struktury posun vazebné energie jak u Pd 3d linie (k vyšší hodnotě Eb), 

tak u Cu 2p linie (k nižší hodnotě Eb)  (Wang, W.J., Hwang, S., Kim, T., et al. (2021) 

Electrochim. Acta, 387, 2–11, Hu, S., Scudiero, L., and Ha, S. (2012) Electrochim. Acta, 

83, 354–358.) Pozorovali jste podobný efekt? 

  

Závěr 

Mgr. Igor Bieloshapka v disertační přinesl nový příspěvek při hledání optimální přípravy anody 

pro palivový článek s kyselinou mravenčí. Toto téma je vysoce aktuální a k jeho řešení použil 

vyspělé moderní charakterizační metody. Chtěl bych především vyzdvihnout velké množství 

konstrukční a experimentální práce, kterou musel při řešení problematiky zvládnout. Výsledky své 

práce Mgr. Igor Bieloshapka publikoval v osmi impaktovaných mezinárodních časopisech. 

Ve dvou publikacích, které se přímo týkajících tématu disertační práce navíc vystupuje jako první 

autor. Tím vším, podle mého názoru, Mgr. Igor Bieloshapka prokázal schopnost samostatné 

tvořivé vědecké práce. Doporučuji proto, aby disertační práce byla přijata k obhajobě, a aby byl na 

jejím základě udělen Mgr. Igoru Bieloshapkovi akademický titul PhD.    
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