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   Disertační práce se zabývá nanejvýš aktuálním tématem – výzkumem katalyzátorů pro 

vodíkové palivové články. Věnuje se přípravě a výzkumu modelových katalyzátorů na bázi 

oxidu wolframu. Celá práce má standardní členění. Po úvodu, který zároveň slouží jako širší 

rešerše daného tématu, následuje teoretická část, ve které autor podrobně vysvětlil principy 

použitých diagnostických metod nebo formování klastrů v agregační komoře. Další kapitola 

je věnována použitým experimentálním metodám. Následuje hlavní část práce, kde jsou 

podrobně uvedeny získané výsledky včetně jejich diskuse. Tato část je přehledně rozdělena do 

dvou podkapitol. První se věnuje přípravě inverzních modelových katalyzátorů z oxidu 

wolframu pomocí magnetronového naprašování s agregační komorou pro tvorbu klastrů, 

druhá se věnuje výzkumu tenkých vrstev oxidu wolframu čistého nebo dopovaného platinou, 

či zlatem, a jejich využití jako katalyzátoru pro částečnou oxidaci methanolu. Následuje závěr 

shrnující získané poznatky. Práce je doplněna rozsáhlým seznamem literatury i seznamem 

použitých zkratek. 

 

   Celá práce čítající 108 stran je psaná přehledně, srozumitelně, doplněna potřebnými obrázky 

a grafy, většinou barevnými. Zvolené téma je v práci  zpracováno podrobně jak po stránce 

teoretické, tak po stránce experimentální, autor podrobně a se znalostí věci diskutuje získané 

výsledky. V práci se vyskytuje minimum tiskových chyb nebo překlepů, k práci samotné 

nemám žádné výhrady, je zpracována precizně. Jediné mé  doporučení se týká kapitoly 2.5 

Mikroreaktor, která je v porovnání s ostatními částmi práce velmi stručná, mikroreaktor by 

mohl být popsán podrobněji.  

 

   Na autora mám k obhajobě následující otázky: 

1) Aparatura pro depozici klastrů popsaná v kapitole 2.2 předpokládá pro filtraci a 

měření klastrů pomocí kvadrupólového hmotnostního filtru jednotkový náboj na 

klastrech. Z jak velké části je tento předpoklad oprávněný, kolik procent klastrů může 

mít vyšší náboj a kolik procent klastrů může být neutrálních? 

2) Na str. 43 autor uvádí k obr. 3.4, který ukazuje závislost depoziční rychlosti klastrů na 

množství kyslíku v reaktivní atmosféře, že při vyšších průtocích argonu přítomnost 

kyslíku způsobí až trojnásobný vzrůst depoziční rychlosti. Obr. 3.4, i když je 

v relativních jednotkách, toto tvrzení nepodporuje. Může to autor osvětlit? 

 

  

 

 

 



 

 

 

  Disertační práce jasně prokázala schopnosti autora k samostatné tvořivé práci, obsahuje 

velké množství nových vědeckých poznatků, z nichž některé již byly publikovány. Autor 

v práci dokládá 6 publikačních výstupů, z nichž dva byly v době odevzdání práce v přípravě a 

3 články byly již zveřejněny v mezinárodních impaktovaných časopisech. Výsledky autora 

mají nesporný význam pro další rozvoj tohoto vědního oboru s obrovským potenciálem 

aplikací ve vodíkových palivových článcích.  Vzhledem k výše uvedenému jednoznačně 

doporučuji tuto práci k obhajobě.   
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