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Posudek školitelky na doktorskou dizertační práci Dipl.-Phys. Martina Dubaua 
_____________________________________________________________________________ 

„Preparation and Characterization of Porous Cerium Oxide/Carbon 
Bilayers on Silicon Substrates“. 

 
Pan Martin Dubau vypracoval dizertační práci na téma „Preparation and 

Characterization of Porous Cerium Oxide/Carbon Bilayers on Silicon Substrates“ v rámci 

doktorského studia na pracovišti skupiny povrchů na KFPP MFF UK v Praze. Předložená 

disertační práce je experimentálního charakteru a zabývá se přípravou a studiem reálných 

katalytických systémů ve formě velmi tenkých vrstev oxidu ceru dopovaných malým 

množstvím platiny nesených uhlíkovým materiálem. Práce tak svým zaměřením spadá do 

rozsáhlého materiálového výzkumu v oblasti heterogenní katalýzy a nových zdrojů energie 

prováděných v laboratořích skupiny fyziky povrchů již několik let.  

Předložená práce je založena na přípravě vrstev magnetronovým naprašováním a 

jejich charakterizaci především elektronově mikroskopickými metodami, které společně s 

použitými spektroskopickými metodami umožnily korelovat strukturní a morfologické 

parametry připravených katalytických vrstev s jejich složením a vlastnostmi pro použití ve 

vodíkových palivových článcích. Předmětem studia byla rozsáhlá série vzorků (více než 500 

kusů) naprašovaných tenkých vrstev oxidu ceru, jak nedopovaných, tak dopovaných malým 

množstvím platiny, deponovaných v různých tloušťkách na různé typy uhlíkových vrstev 

nesených na křemíkovém substrátu. Autor práce se zaměřil na různé typy uhlíkových 

materiálů, zejména na nitridované uhlíkové mezivrstvy, s cílem pochopit vliv parametrů 

přípravy (Pt-)CeOx na růst vrstev, jejich morfologii, strukturu a složení. Získané výsledky 

prokazují, že vhodnou kombinací depozičních podmínek (rychlost a čas depozice, složení 

pracovní atmosféry – Ar/O2, Ar/H2O, Ar/H2) a typu uhlíkového nosiče (amorfní vrstvy uhlíku 

(a-C) versus nitridované vrstvy uhlíku s různým obsahem dusíku (CNx)) je možné ladit 

morfologii katalyzátoru a získat velmi porézní struktury s velkým povrchem. Část zmíněných 

výsledků je obsahem dvou publikací, u nichž je pan Dubau prvním a druhým autorem (Dubau, 

M; Lavkova, J; Khalakhan, I; Haviar, S; Potin, V; Matolin, V; Matolinova, I; Preparation of Magnetron 

Sputtered Thin Cerium Oxide Films with a Large Surface on Silicon Substrates Using Carbonaceous Interlayers, 

ACS Appl. Mater. Interfaces, 6 (2): 1213–1218, 2014 a Haviar, S; Dubau, M; Lavkova, J; Khalakhan, I; Potin, 



V; Matolin, V; Matolinova, I; Investigation of Growth Mechanism of Thin Sputtered Cerium Oxide Films on 

Carbon Substrates, Sci. Adv. Mater., 6 (6): 1278–1285, 2014).  

Vhodné parametry přípravy vrstev Pt-CeOx a dvojvrstev Pt-CeOx/CNx byly použity při 

přípravě katalytických vrstev na komerční uhlíkový substrát, tzv. GDL, a ty jsou v současné 

době testovány ve vodíkovém palivovém článku.  

Předložená práce se kromě části věnované ladění parametrů přípravy a typu 

uhlíkových materiálů pro přípravu vysoce porézních povrchů CeOx zabývá studiem struktury 

a složení vlastních uhlíkových materiálů a jejich změnami vlivem depozice vrstev oxidu ceru. 

Snahou je pochopit procesy, které vedou k odleptávání či odreagovávání uhlíkového 

materiálu vlivem působení plasmatu při magnetronovém naprašování a/nebo samotnou 

interakcí uhlíku s oxidem ceru za vzniku velkých aktivních povrchů. Tato část práce obsahuje 

velký objem dat získaných především fotoelektronovou spektroskopií s různou energií záření 

a metodou NEXAFS, interpretace výsledků je však obtížná a ne zcela jednoznačná. Z toho 

důvodu výsledky nejsou doposud publikovány. Následně byly provedeny dodatečné analýzy 

metodami IR a Raman, data jsou v současné době analyzována. Výsledky budou 

posléze připraveny k publikaci. 

Během řešení své dizertační práce pan Martin Dubau prokázal, že je schopen 

samostatné vědecké práce, že dokáže efektivně pracovat s výsledky, analyzovat je v 

souvislostech, interpretovat, prezentovat i publikovat. V neposlední řadě je nutno zmínit i 

jeho systematičnost a pečlivost, kdy pro každou serii vzorků průběžně zpracoval zprávu, bez 

kterých by nebylo možné spravovat takový počet připravených vzorků a objem získaných dat.  

Dokladem kvality doktorandovy práce je autorství a spoluautorství na 7 publikacích v 

mezinárodních recenzovaných časopisech, z toho šest z nich má přímou souvislost s tématem 

dizertační práce.  

Autor práce během svého působení získal řadu originálních výsledků a významnou 

měrou tak přispěl k pochopení procesů probíhajících při nanášení aktivní vrstvy na uhlíkaté 

substráty, které lze použít jako elektrodové materiály pro palivové články. 

Závěrem konstatuji, že předložená práce splnila vytyčené cíle a kritéria kladená na 

doktorskou disertační práci. Doporučuji proto přijmout práci Dipl.-Phys. Martina Dubaua k 

obhajobě. 
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