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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:
Pan Fusek projevil při řešení práce velkou pracovitost a samostatnost. Během řešení před ním
vyvstaly různé neočekávané problémy, což bylo dáno zaměřením práce na dosud nepoužité
materiály v DMFC, se kterými se vždy vypořádal s přehledem. Velikým přínosem práce je
zmapování problémů spojených s použitím tentovrstvových klatalyzátorů pro elektrooxidaci
metanolu a především vypracování spolehlivých testovacích protokolů, které budeme nadále
využívat.
Pan Fusek se důkladně seznámil s dosavadními výsledky a experimentálním zařízením,
připravoval samostatně nanostrukturní nosiče katalytických vrstev a připravil vrstev celé sady
katalyzátorů metodou magnetronového naprašování s nízkým obsahem Pt. Nad rámec zadání
použil pokročilé metody elektrochemické analýzy katalyzátorů in situ.
I když se nepotvrdila v zadání práce předpokládaná vysoká efektivita katalyzátorů, které již velmi
dobře pracují ve vodíkových článcích, na kvalitu samotné práce to nemělo žádný negativní vliv.
Naopak to p. Fuska vedlo k hledání nových metod řešení problémů.
Práce přinesla řadu zajímavých a cenných výsledků a hodnotím ji jako vynikající.
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