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Slečna Kristýna Onderková vypracovala bakalářskou práci na téma „Nové nanostrukturní
katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu“ na Katedře fyziky povrchů a plazmatu
MFF UK v Praze. Předložená práce se zabývá studiem reálných katalytických systémů ve formě
velmi tenkých vrstev oxidu ceru dopovaných malým množstvím platiny připravených
magnetronovým naprašováním. Experimentální práce byla založena především na využití
skenovací elektronové mikroskopie a spektroskopických metod EDX a XPS, což umožnilo
korelovat strukturní a morfologické parametry připravených katalytických vrstev s jejich složením
a vlastnostmi pro použití ve vodíkových palivových článcích. Předmětem studia byly vzorky
naprašovaných tenkých vrstev oxidu ceru dopovaných platinou o třech různých koncentracích,
deponovaných na třech typech uhlíkových vrstev nesených na křemíkovém substrátu a samotném
křemíku. Získané výsledky prokazují, že kombinací depozičních podmínek a typu uhlíkového
nosiče je možné ladit morfologii katalyzátoru Pt-CeOx a získat velmi porézní struktury s velkým
povrchem na planárním substrátu, které jsou vhodné jako elektrodové materiály pro použití v
palivovém mikročlánku.
Během řešení své práce slečna Onderková zvládla precizně práci na skenovacím elektronovém
mikroskopu se všemi přidruženými metodami a technikami FIB, GIS a EDX a jasně prokázala, že
je schopna samostatné odborné práce, dokáže efektivně pracovat s výsledky a analyzovat je v
souvislostech. Výsledkem je dle mého názoru velmi pěkná práce, která splnila vytyčené cíle a
kritéria kladená na bakalářskou práci. Doporučuji proto přijmout práci slečny Onderkové k
obhajobě.
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