Oponentský posudok
na dizertačnú prácu Mgr. Moniky Klusáčkovej:

„Charakterizace a analytické využití pyridinoporfyrazinátu
kobaltu jako neplatinového mediátoru v elektrokatalýze vodíku“
školitel: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., PřF UK Praha
konzultant: Ing. Pavel Janda, CSc., ÚFCH JH AV ČR, v.v.i. Praha“

Predkladaná dizertačná práca (DizP) je zameraná na štúdium elektrokatalytických
vlastností pyridinoporfyrazinátu kobaltu (CoTmtppa) ako neplatinového mediátora v reakciách
vylučovania a oxidácie vodíka s možnosťou využitia vo vodíkovej energetike a rovnako aj v
potenciometrickej detekcii vodíka.
Cieľom tejto dizertačnej práce bolo:
 charakterizácia

a

analytické

využitie

molekulárneho

komplexu

na

bázi

tetramethylovaného pyridinoporfyrazinátu kobaltu ako neplatinového mediátora v
elektrokatalytických reakciách vylučovania a oxidácie vodíka dôležitých pre ukladanie a
premenu energie z obnoviteľných zdrojov
 výber vhodnej metódy depozície mediátora, optimalizácia podmienok procesu
depozície, charakterizácia vytvoreného filmu a vplyv elektródového substrátu na jeho
vlastnosti
 objasniť mechanizmus katalyzovaných reakcií, vplyv substrátu a pH elektrolytu na
elektrokatalytické správanie sa mediátorového komplexu a posúdiť elektrokatalytickú
stabilitu filmu
 štúdium využitia elektródy s deponovaným pyridinoporfyrazinátovým filmom na
potenciometrickú detekciu vodíka.
Posudzovaná práca je zložená z teoretického úvodu, zhrnutých výsledkov a ako prílohy sú
priložené už publikované odborné práce zahraničných recenzovaných časopisoch. Práca má
dobrú formálnu a odbornú úroveň, čo platí pre teoretickú, experimentálnu a aj pre výsledkovú
časť. Napísaná je prehľadne, vecne a zrozumiteľne a jej jednotlivé časti logicky nadväzujú na
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seba. Téma a metódy riešenia dizertačnej práce sú zvolené veľmi vhodne a aktuálne.
Predkladaná práca spĺňa všetky požiadavky kladené na dizertačnú prácu z hľadiska odborného
a formálneho (rozsah, grafická a štylistická úprava). Je predpoklad, že vzhľadom na úspešné
naplnenie cieľov práce, výsledky prezentované v tejto práci (a v prílohách tejto práce) budú
prínosom pre ďalší rozvoj nie len v oblasti elektroanalytickej chémie ale čo je nemenej dôležité,
aj pre odbornú prax. Malé chyby a nedostatky, na ktoré upozorňujem nižšie, nijako neznižujú
kvalitu odvedenej experimentálnej práce.
Podstatná časť výsledkov práce prešla dôkladným recenzným konaním v karentovaných
časopisoch a k celkovej práci mám len niekoľko pripomienok resp. námetov do diskusie, ktoré
nijako neznižujú kvalitatívnu stránku predkladanej práce.

Poznámky formálneho charakteru, otázky a podnety do diskusie:


V práci nie sú explicitne uvedené ciele, ktoré si autorka vytýčila (sú uvedené
v autoreferáte). Možno by bolo vhodné zaradiť krátku kapitolu s niekoľkými odrážkami
kvôli lepšej orientácii čitateľa



str. 34: jeden zo spôsobov ako modifikovať povrch substrátu bola elektrochemická
depozícia pri konštantnom potenciály -0,3 V vs. RE. Na základe čoho ste zvoli práve tento
potenciál?



str. 41: „Elektrochemická depozice cyklickou voltametrií probíhala v oblasti od negativních
do pozitivních potenciálů, což vedlo k opakovanému částečnému rozpouštění vrstvy a
zpětné depozici, a tím k homogenizaci pokrytí elektrody.“ Čomu pripisujete (akému
spôsobu odstránenia) menší počet nanobulbín, ak vyššie píšete, že nanobubliny sú extrémne
stabilné? Myslíte si, že tento spôsob odstránenia nanobublín by bolo možné generalizovať aj
pre iné aplikácie, napr. pri konštrukcii biosenzorov s homogénnejším pokrytím substrátu
pomocou modifikujúcich látok?



Pozorovali ste významné rozdiely medzi výsledkami nameranými na povrchu
„kontaminovaného“ nanobublinami a bez nanobublín?



s. 43: „Nepatrně vyšší tloušťku deponovaného filmu v argonu lze vysvětlit snížením
množství kyslíku, který způsobuje částečnou zpětnou oxidaci, a tedy i rozpouštění již
deponovaného filmu.“ Skúsili ste toto svoje tvrdenie aj nejakým spôsobom potvrdiť, napr.
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rozpustením in vitro bežne na vzduchu? Totiž na nasledujúcej strane píšete, že vzdušná
vlhkosť a vzdušný kyslík nemal vplyv na zmenu povlaku.


str. 50: „Kombinací těchto metod bylo zjištěno, že proces spontánní adsorpce (při OCP) na
bazální rovině HOPG je primárně iniciován elektrostatickou interakcí kladně nabitých Nmethyl míst makrocyklu s elektronově bohatým povrchem HOPG substrátu. Elektrony
negativně nabitého povrchu HOPG redukují Co(II)Tmtppa na Co(I)Tmtppa podle rovnice
(4.1) uvedené pro elektrochemickou depozici. Navíc byl potvrzen dřívější předpoklad [128]
paralelní orientace makrocyklu vzhledem k bazální rovině HOPG, tzv. face to face orientace
pyridinoporfyrazinátového komplexu.“ Toto tvrdenie je zhodné s elektrochemickým
procesom. Ako by ste vysvetlili rozdiely v AFM obrázkoch povrchu 4.3 a 4.5?



str. 57: pri teste katalitickej aktivity ste zvoli prúdovú hustotu 50µA/cm2. Chýba mi tu odkaz
na zdroj resp. na teoretickú časť, resp. na nejaký váš výsledok na základe čoho ste to
urobili.



Obr. 4.16: Vedeli by ste vysvetliť existenciu minima medzi pH  3-6? Toto minimum sa
nepozoruje na Obr. 4.19, kde je len využitá iná metóda.



Obr. 4.37 v práci chýba.

Záverom môžem jednoznačne konštatovať, že všetky vytýčené ciele
dizertačnej práce boli splnené a predkladaná práca spĺňa všetky náležitosti
kladené na tento typ práce.

Preto navrhujem, aby Mgr. Monike Klusáčkovej bol po úspešnej
obhajobe dizertačnej práce udelený vedecký titul

„philosophiae doctor“

V Bratislave 25. 7. 2019

doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
oponent
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