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Posudek na disertační práci Mgr. Martina Dubau na téma „Preparation and 

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

 

 

Aktuálnost tématu 

Otázka náhrady fosilních paliv jiným zdrojem energie je stále aktuální. Z tohoto hlediska se 

palivový článek jeví jako perspektivní alternativa pro vyřešení tohoto problému. V nedávné 

době začala být věnována velká pozornost materiálům na bázi oxidu ceru, které ukazují 

zajímavé katalytické vlastnosti. Dosavadní aplikace těchto materiálů v palivových článcích 

přinášejí slibné výsledky. Proto je téma práce zaměřené na systém porézní oxid ceru/uhlíkové 

dvojvrstvy velmi aktuální. 

 

Cíl disertační práce 

Problematika studovaná v předložené práci je soustředěna na takovou modifikaci uhlíkového 

nosiče, aby bylo možné na křemíkovém substrátu připravit strukturu vrstev tohoto nosiče a 

vysoce porézního oxidu ceru. Jako zásadní bod zmíněné problematiky je vytvoření nového typu 

mezivrstvy, kterou autor nazývá amorfní nitridovaný uhlíkový film a označuje ho jako CNx. 

Pro výzkum tohoto systému si doktorand stanovil celkem pět úkolů, které jsou konkretizovány 

v části 1.4. Získané výsledky presentované v následujících kapitolách ukazují, že požadované 

cíle byly splněny. 

 

Výsledky disertace 

Disertační práce je rozdělena do třinácti kapitol, které jsou rozčleněny do čtyřech částí. Část 

první (Úvod) je tvořena jednou kapitolou, která nás seznamuje s motivaci práce a s jejími cíli. 

Na ní navazuje část druhá, ve které jsou popsány substráty, na které byly naprašovány 

zkoumané vrstvy. Dále je v této časti uveden způsob přípravy vrstev pomocí magnetronového 

naprašování a experimentální metody používané pro charakterizaci narostlých vrstev. Část třetí 

se týká přípravy a studování morfologických vlastností uhlíkatých systému na bázi oxidu 

ceru/uhlíková dvojvrsta využitím metod SEM a AFM. Tato část je tvořena kapitolami č. 4 až 

7. Složení a chemický stav prvků tvořících připravené vrstvy je obsahem čtvrté části disertační 

práce. Do této části jsou zahrnuty kapitoly č. 8 až č. 13. Na čtvrtou část navazuje poslední oddíl 

nazvaný „Závěrečné poznámky“, ve kterém jsou shrnuty dosažené výsledky a uvedeny 

seznamy literatury, obrázků, tabulek a použitých zkratek. 

Výsledky studia systému porézní oxid ceru/uhlíkové vrstvy připravené na křemíkovém 

substrátu jsou uvedeny ve  třetí a čtvrté části, tzn. na více než 2/3 celkového počtu stran 

předložené práce. To svědčí o velkém úsilí, které doktorand musel věnovat k získání takového 

množství experimentálních dat. Rovněž to ukazuje na skutečnost, jak komplikované jsou 

vzorky připravené magnetronovým naprašováním a jak nesnadné je pochopit chování určité 

vlastností narostlé vrstvy na podmínkách charakterizujících naprašovací proces. Z naměřených 

dat získal doktorand řadu závislostí mezi vlastnostmi připravených vrstev a podmínkami jejich 

přípravy. Tyto závislosti jsou shrnuty do celkem devíti bodů. K nejzávažnějším zjištěním patří 

výsledek uvedený v prvním bodě. Výsledek ukazuje, že příprava struktury porézního oxidu 

ceru/uhlíková dvouvrstva na křemíkovém substrátu je možná, jestliže mezi vrstvu oxidu ceru a 

křemíkový substrát je vložena mezivrstva ve formě a-C nebo CNx. Na základě naměřených 

experimentálních dat je dále uvedeno, za jakých podmínek je možné takový systém připravit. 

Při deposici oxidu ceru dochází k leptání připravené uhlíkové mezivrstvy. Proto k významným 

výsledků patří rovněž určení vztahu, jak závisí rychlost leptání uhlíkové mezivrstvy na 

koncentraci dusíku v CNx mezivrstvě. Řada důležitých výsledků byla získána pomocí 

hloubkového profilování. Profilování bylo provedeno metodou XPS, kdy povrch vzorku byl 

ozářen rtg zářeními o různých energiích. Tím se mění informační hloubka, ze které jsou 
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fotoelektrony excitovány. Využitím této metody byly získány cenné informace o vazbách C - 

C, C - N a C – O v různých hloubkách pod povrchem připravených uhlíkatých vrstev a těchto 

vrstev ovlivněných působením kyslíkové plasmy a pokryté oxidem ceru.  

 

Otázky do diskuze 

V práci je několik nedostatků týkajících se jak úpravy, tak i odborné problematiky práce.  

Některé chyby, které se týkají úpravy, jsou následující: 

 stránky č. 85 – č. 87 jsou chybně vloženy již za stránku č. 40, 

 chybný odkaz na obrázek (předposlední odstavec na str. 40), 

 chybí vysvětlení významu šipek na obr. 11.1 pro N 1s spektra, 

 na obr. 11.4 a dalších chybí označení křivek pro „oxygen plasma treatment”. 

V průběhu obhajoby by se měl doktorand vyjádřit k následujícím otázkám: 

 Rovnice 3.5 platí za určitých předpokladů. Jaký typ rozptylu musíme zanedbat, aby tato 

rovnice platila? 

 Určení koncentrace prvků ve vzorku pomocí metody XPS je ovlivněné mimo jiné i 

střední volnou neelastickou drahou a transmisní funkcí spektrometru. Proč nebyly tyto 

parametry zahrnuty do rovnice 3.6?   

 V jakých jednotkách jsou hodnoty účinného průřezu v tab. 3.1? 

 Účinný průřez nebo citlivostní faktor (začátek posledního odstavce na str. 29)? 

 V tab. 4.3 a dále v textu je u dvou vzorků použita zkratka h.p. Co tato zkratka znamená? 

 Lze aplikovat citlivostní faktory uvedené v rovnici 7.1 a převzaté z literatury citované 

na str. 59 i na spektrometr použitý pro záznam fotoemisních spekter? 

 Jaká byla energie rtg zářen použitého pří záznamu spekter na obr. č.11.11? 

 Jak dokládají SEM měření je povrch připravených vzorků nehomogenní. Byl studován 

vliv této nehomogenity na fotoemisní spektra naměřená při hloubkovém profilování? 

 Vzorky byly připravené v komoře magnetronového naprašování. Poté byly přeneseny 

do některého fotoelektronového spektrometru. Lze ocenit vliv znečištění způsobeného 

přenosem na vlastnosti připravených struktur? 

 

Přínos disertace 

Experimentální výsledky a zkušenosti, které byly získány v průběhu realizace disertace, mají 

velký aplikační potenciál. Jak již bylo konstatováno v části o aktuálnosti tématu, systém porézní 

oxid ceru/uhlíkové vrstvy je perspektivní materiál použitelný jako katalyzátor v palivových 

článcích. Proto je velmi pravděpodobné, že dosažené poznatky najdou uplatnění právě v 

technologiích zabývajících se přímou přeměnou chemické energie na energii elektrickou. 

Výsledky presentované v této práci mohou být však zajímavé i pro tu část základního výzkumu, 

která se zabývá růstem tenkých vrstev. 

 

Celkové hodnocení disertace 

Disertační práce je jak po formální tak i po obsahové stránce na dobré úrovni. Chyby a 

nepřesnosti, v některých ohledech nezanedbatelné, nejsou přesto na překážku jasnosti a 

systematičnosti výkladu. K jejímu kladu přispívá i fakt, že je psána v anglickém jazyce a tedy 

přístupná široké veřejnosti. Protože seznam publikací nebyl součásti disertační práce, nelze se 

vyjádřit k otázce presentování dosažených výsledků v odborných časopisech.  

Zpracování tématu dokládá, že doktorand zvládl vědecké metody práce, má dobré praktické 

znalosti a experimentální zručnost. Proto doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 29. 8. 2016                                                                   Ing. Petr Jiříček, CSc.     


