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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

V práci je studován vliv interakce metanolu s katodovými katalyzátory v palivových článcích s 
polymerní membránou (PEMFC). Průchod metanolu z anody na katodu v přímých metanolových 
článcích má evidentně vliv na celkový výkon, nicméně v metanolových článcích ho nelze 
studovat, protože průchod, tzv. crossover, nelze ani vypnout a ani regulovat. V práci bylo proto 
zvoleno chytré řešení vycházející z autorčiných zkušeností z měření oxidace metanolu v 
průtokovém reaktoru.  
Odolnost katodových katalyzátorů byla studována pomocí vystavení katodového katalyzátoru 
metanolovým parám přidávaným do proudu kyslíku. Byly porovnány vlastnosti tenkovrstvových 
katalyzátorů slitin PtCo, PtRu, čisté Pt a referenčního komerčního katalyzátoru.  Práce přinesla 
originální a zajímavé výsledky. 
Velmi je potřeba vyzvednout, že práce obsahuje veliké množství experimentálních dat, a je jasně 
vidět, že byla provedena řada náročných měření. Autorka se nespokojila s malým množstvím 
vzorků, ale kombinovala různé materiály, a navíc v různých tloušťkách. Vzorky si navíc sama 
připravovala magnetronovým naprašování na vlastní nanostrukturní substráty. Rozsah práce je 
tudíž úctyhodný a převyšuje běžný standard. 
Na práci je vidět, že autorka je díky předcházející velmi pěkné bakalářské práci a i studenským 
pracem v oblasti elektrochemie již vyzrálým experimentátorem v této oblasti. Tomu odpovídá i 
velmi dobře zpracovaný úvod obsahující základy elektrochemie. 
Práci hodnotím jako vynikající a nadstandardní.  
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uznat jako diplomovou. 
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