Oponentní posudek na doktorskou disertaci Mgr. Moniky Klusáčkové
V předkládané disertační práci jsou popisovány postupy a výsledky řešení úkolů z oblasti
specificky modifikovaných elektrod a z oblasti materiálového výzkumu. Obě zmíněné oblasti
jsou perspektivní a v současnosti intenzivně rozvíjeny. Z tohoto hlediska je téma disertace
aktuální. Potenciální aplikace výsledků řešení v oblasti vodíkové energetiky význam práce
dále prohlubují. Dosažené výsledky byly publikovány v odborné literatuře, kopie publikací
jsou v příloze disertace.
Práce je členěna na pět základních kapitol s množstvím sub-kapitol, čemuž odpovídá i
obsáhlý a podrobný obsah. První kapitolu lze považovat za zdůvodnění zvoleného tématu
disertace. Vodík je potenciálním zdrojem čisté energie a kromě problematiky spojené s jeho
skladováním, jsou v této souvislosti významné jeho katalyzované elektrochemické reakce
využívané jak při jeho generaci, tak ve zdrojích elektrické energie. Jedním typem
neplatinových katalyzátorů využitelných při elektrochemických reakcích vodíku jsou látky
strukturně podobným metaloftalocyaninům, jejichž obecné vlastnosti jsou diskutovány
v druhé části první kapitoly.
Centrální část disertace je věnována vlastnostem elektrod pokrytých katalytickým filmem
komplexu kobaltu s metalopyridinoporfyrazinem. Studium je velice podrobné a vlastnosti
těchto uvedeným katalyzátorem modifikovaných elektrod jsou studovány z mnoha hledisek,
což vedlo k velkému množství experimentálních dat. Jejich popis a vyhodnocení by si proto
zasloužily větší pozornost a pečlivost. Důsledkem je text poněkud neuspořádaně působící.
Nicméně z analýzy výsledků bylo lze vybrat vhodný elektrodový materiál (substrát), vhodnou
metodu depozice katalyzátoru a složení pracovního elektrolytu pro elektrokatalytické reakce
vodíku. Byl též navržen mechanismus elektrodových reakcí vodíku na studovaných
elektrodách za různých experimentálních podmínek.
Kromě elektrokatalytických studií bylo testováno použití modifikovaných elektrod i pro
potenciometrické stanovení obsahu vodíku v roztoku. Dle mého názoru však uvedené
výsledky moc neodpovídají větě „ ...výsledky měření uvedené v této práci dokazují, že
pyridinoporfyrazinát kobaltu je vhodným mediátorem .... pro analytické využití při
potenciometrické detekci vodíku...“ uvedené v závěrečné kapitole. Nedomnívám se, že by
popsaná metoda byla konkurentem mnoha jiných citlivějších a rychlejších metod.

K práci mám jednu zásadní výtku. Mnohé závěry jsou založeny na grafických závislostech
evidentně sestrojených z výsledků jediného experimentu, protože chybí jakýkoli údaj o
přesnosti, s jakou byly jednotlivé body závislosti změřeny; například velice odvážné je bez
statistického hodnocení usuzovat na optimální potenciál ze 4-bodového grafu na obr. 4.27.
Obzvláště tristní je absence statistického hodnocení u kalibrační závislosti pro stanovení
vodíku (obr. 4.41). I v závislostech doplněných chybovými úsečkami chybí některé statistické
informace (hladina významnosti, způsob vyhodnocení). Ještě k vyhodnocování dat - závislosti
na obr. 4.20 nejsou výsledkem lineární regrese, nejsou to přímky. Zřejmě jde o proložení
experimentálních bodů křivkou, body by však měly být v grafu znázorněny.
V práci se vyskytují drobné formální chyby, jak tomu prakticky vždy bývá v psaném textu.
Pro příklad zmiňuji chybějící vysvětlení symbolů Zi a N v jinak obsáhlém seznamu zkratek.
K diskusi mám následující dotazy:
1) V souvislosti s kap. 2.1 - jaký má doktorandka názor na podíl antropogenní produkce CO2
ve srovnání s produkcí „přírodní“ (požáry, sopečná činnost, půdní procesy...)?
2) V souvislosti s kap. 4.3.3 – jak je možné, že dlouhodobá stabilita testované
HOPG/Co(I)Tmtppa elektrody je tak dobrá, když při cyklické voltametrii dochází ke změnám

oxidačního čísla kobaltu Co(I)Co(II), přičemž komplex s Co(I) je nerozpustný a zřejmě lpí
na povrchu elektrody, ale s Co(II) je rozpustný a v alkalickém prostředí nestabilní. Lze proto
očekávat, že postupně bude komplex s Co(II) difúzí odplavován od povrchu elektrody a tím
měněny vlastnosti filmu – viz též morfologické změny na obr. 4.24. Byla testována i
dlouhodobá stabilita Au(111)/Co(II)Tmtppa elektrody?
3) Str. 63 – na základě čeho bylo usouzeno, že redukce vodíku probíhá na HOPG/Co(I)Tmtppa
elektrodě se 100% proudovou účinností? Už jen to, že při různém pH je množství
vygenerovaného vodíku různé svědčí o tom, že proudová účinnost bude při různém pH různá.
Závěrem lze konstatovat, že přes zmíněné připomínky přináší disertační práce nové původní
výsledky, jak je dokumentováno jejich publikací v impaktovaných časopisech (2 x Ql, 2 x
Q2) a po úspěšné obhajobě může být podkladem k udělení vědecké hodnosti PhD.
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