
OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Jana Poláška: 

„Studium fyzikálně-chemických vlastností povrchově modifikovaného oxidu wolframu.“ 

 

Předložená disertační práce se v první části zabývá využitím magnetronového naprašování pro 

depozici kovových a oxidických klastrů wolframu. Druhá část je věnována vlivu dopování 

platinou a zlatem na reaktivitu vrstev oxidu wolframu při částečné oxidaci methanolu. 

O aktuálnosti studia těchto systémů svědčí velké množství prací zabývajících se ruznými formami 

a nanostrukturami oxidu wolframu, které vycházejí v posledních letech v renomovaných 

zahraničních časopisech. Příprava klastrů s krystalickou strukturou pomocí magnetronového 

naprašování kombinovaného s infračerveným ohřevem je inovativní a odpovídá všeobecné snaze o 

přípravu definovaných oxidických nanostrukur, u kterých se dají očekávat nové fyzikální a 

chemické vlastnosti. Studium parciální oxidace methanolu na vrstvách oxidu wolframu může být 

také užitečné pro praktickou aplikaci těchto vrstev v palivových článcích. Spektrum 

experimentálních metod a postupů použitých v disertační práci je zcela srovnatelné s metodami a 

postupy užívanými na zahraničních pracovištích.  

Z hlediska formálního je disertační práce logicky strukturovaná a obě hlavní témata jsou funkčně 

propojena. Experimentální výsledky jsou v disertační práci kvalitně prezentovány a diskutovány. 

Množství formálních chyb a překlepů je na poměrně nízké úrovni, z těch významnějších bych 

zmínil tyto: str. 11, 1.odst.: za tzv. konečný stav je obvykle považovaný stav vzniklý po fotoemisi 

a ne po relaxaci; str. 25, 2.odst.: elektrony, které se od povrchu odrazí beze ztráty energie, 

prodělají interakci elastickou a ne neelastickou; str. 35, 3.odst.: QCM (quartz crystal 

microbalance) se obvykle překládá jako „křemenné mikrováhy“; str. 57, Obrázek 3.21-3.23: 

klastry byly deponované TEM mřížku a ne na křemíkovou podložku; str. 60, 1.odst.: v XPS 

spektru mohla být zjištěna linie Si2s a Si2p, ale při dané budící energii ne Si 1s. 

Po obsahové stránce jsem nenašel v práci žádné podstatné nesrovnalosti. Následující připomínky a 

otázky považuji pouze za doplňující a nepříliš významné:   

1. Jakým postupem byl získán histogram velikostí ostrůvků na Obr. 3.11? Byl při tomto 

postupu brán v úvahu tvar AFM hrotu? Klastry byly také zobrazeny pomocí SEM (Obr. 

3.9) a TEM (Obr. 3.21) mikroskopů, jaká byla střední velikost klastrů zjištěná pomocí 

těchto technik?  

2. V části 3.1 se neanalyzují fotoelektronové linie W 4f, protože jak je uvedeno na str. 48: 

„Charakter naměřeného spektra bohužel neumožnil jednoznažnou dekonvoluci linie”. V 

části 3.2 je ale dekonvoluce fotoelektronových linií W 4f prováděna. Jaká byla konkrétní 

příčina, která zabránila provedení dekonvoluce spekter v části 3.1? 



3. Krystalické klastry byly pozorovány pomocí HR-TEM i na vzorku bez IČ ohřevu (str. 56, 

odst. 2.), ale nebyly pozorovatelné pomocí elektronové difrakce. Jaký je přibližně detekční 

limit pro identifikaci krystalické fáze metodou RHEED? 

4. Diskuse reaktivity oxidických vrstev je značně limitována skutečností, že nebylo pomocí 

hmotnostního spektrometru možné identifikovat kromě H2, CO a CO2 další produkty 

parciální oxidace methanolu. Proč bylo nutné zabránit vstupu nezreagovanému methanolu 

do QMS pomocí vymrazovačky? 

5. V diskusi morfologických změn v důsledku reakce (str. 69-73) se interpretují změny 

intenzit fotoelektronových linií. Jedná se o absolutní intensity z různých experimentů? Jak 

se u vrstev deponovaných na křemíku měnila intenzita C1s linie před a po reakci?  

6. U vrstev oxidu wolframu dopovaném platinou (resp. platinou a zlatem) došlo po reakci 

k redukci platiny (resp. platiny a zlata). V jaké formě se vlastně platina účastní reakce? Jak 

je to v případě bimetalického systému - je platina při reakci aktivní, pokud navíc může být 

překryta zlatem?  

 

Závěr 

Mgr. Jan Polášek v disertační přinesl nový příspěvek k hledání optimální přípravy dobře 

definovaných oxidických klastrů a také zvládl náročné experimentální techniky. Rozborem 

naměřených dat v jeho disertaci prokázal, že má široké znalosti o elektronové struktuře pevných 

látek a povrchových procesech při katalytických reakcích. Výsledky své práce také publikoval v  

impaktovaných mezinárodních časopisech. Ve dvou publikacích týkajících tématu disertační práce 

navíc vystupuje jako první autor. Tím vším, podle mého názoru, nepochybně Mgr. Jan Polášek 

prokázal schopnost samostatné tvořivé vědecké práce. Doporučuji proto, aby disertační práce byla 

přijata k obhajobě, a aby byl na jejím základě udělen Mgr. Jan Poláškovi akademický titul PhD.    
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