
Oponentní posudek doktorské disertační práce ing. Martina Reliho
"Materiály na bázi Ti02 modifikované kovy pro fotokatalytickou redukci oxidu

uhličitého"

Doktorská disertační práce ing. Martina Reliho je věnována podrobnému
experimentálnímu studiu účinnosti katalyzátorů na bázi Ti02 pro fotokatalytickou redukci
C02. Zvyšující se koncentrace CO2 ve vzduchu, která přispívá ke skleníkovému efektu na
Zemi, je předmětem zájmu mnoha vědeckých pracovníků z různých oborů. Chemici zkoumají
různé postupy na snížení jeho koncentrace ve vzduchu a fotokatalytická redukce C02 by
mohla být jedním z perspektivních metod. Proto je výzkum v této oblasti zajímavý a
potřebný. Téma dizertační práce je tedy vysoce aktuální a z tohoto hlediska je nutné ji
hodnotit velmi positivně.

V rozsáhlé teoretické části doktorand shrnul poznatky týkající se fotochemických procesů.
Zaměřil se na nejčastěji studovaný katalyzátor pro tyto procesy, oxid titaničitý, jeho vlastnosti
i možnosti modifikace jeho vlastností různými dopanty. Kritický rozbor literárních poznatků
svědčí o schopnosti autora využít poznatky dostupné v literatuře pro vlastní studium.

Disertace je experimentálního charakteru a použité metody pro řešení jsou na požadované
úrovni. Doktorand stanovil potřebné experimentální podmínky pro zabezpečení
reprodukovatelnosti měřených hodnot. Ty pak použil pro studium vlivu modifikace Ti02
drahými kovy (Ag, Au, Pd) a zirkonem nebo cerem na fotokatalytickou redukci CO2 ve
vodném prostředí alkalizovaném NaOH za laboratorní teploty. Dosažený soubor nových
poznatků doktorand uvádí v kapitole Výsledky a diskuse rozdělené do příslušných podkapitol
podle typu zkoumaných katalyzátorů. Výsledky dokládají píli doktoranda, experimentální
invenci i schopnost výsledky analyzovat a logicky hodnotit.

K práci mám několik poznámek, případně dotazů pro diskusi:
1. Teoretická část je značně rozsáhlá a čtenáři poskytuje základní informace o problematice.
2. Literární přehled je soustředěn na soubor katalyzátorů na bázi Ti02, kterými se dizertační

práce zabývá. Kromě údajů uvedených v dizertaci by bylo ještě vhodné zaznamenat,
jakých výtěžků produktů bylo na daných katalyzátorech dosahováno.

3. Experimentální část:
V práci je zdůrazněno, jak důležitý je přestup hmoty v daném reakčním systému. Stupeň
míchání je zřejmě jedním z nejdůležitějších makroskopických parametrů, které je třeba
sledovat. Jaký tvar magnetického míchadla byl použit? Např. míchadlo Triga
s trojúhelníkovým průřezem by bylo v dané situaci velmi vhodné. V popisu reaktoru není
zmíněno, zda válcové stěny reaktoru byly opatřeny zarážkami, které by zabraňovaly
tvorbě víru vznikajícímu při míchání tekutiny.

4. Výsledky a diskuse:
- Práce obsahuje řadu výsledků získaných různými metodikami. Může autor sdělit, které
on sám získával?
- V reakčním systému kapalina-tuhá látka doktorand používal práškové katalyzátory. Jsou
známy granulometrické analýzy připravených prášků? Lze předpokládat, že při sušení
nedocházelo k aglomeraci primárních částic, a tedy k růstu průměru částic použitých při
měření? Informace z XRD nemusí být vždy relevantní.
- Účinnost katalyzátorů při fotokatalytické redukci CO2 je prezentována formou výtěžků
jednotlivých produktů reakce (methan, vodík, případně CO) v závislosti na době reakce.
Získaným závislostem, které nejsou příliš hladké, by prospělo uvedení experimentálních
hodnot s příslušnými chybami měření. Jsou některé pozorované skokové změny
v zaznamenaných závislostech způsobeny chemismem probíhajících reakcí nebo



nepřesnostmi v analytickém stanovení? Byla orientačně sledována případná přítomnost
reakčních produktů v kapalné fázi?
- Vyhodnocení vlivu specifického povrchu na výtěžek methanu a vodíku (obr. 23): Není
jasné, zda se výtěžky vztahovaly k povrchu SBETnebo k povrchu mesoporů. Vzhledem
k tomu, že povrchy katalyzátorů Ti02 obsahujících různou koncentraci stříbra se pohybují
v mezích chyb měření povrchů, není získaný souhlas mezi oběma závislostmi
překvapující. Je však otázka, zda vztažením výtěžků na jednotku povrchu katalyzátorů se
získá informace o vlivu specifického povrchu jednotlivých katalyzátorů na výtěžek
produktů reakce (obr. 23, 50).
- Obr. 58: Závislost výstupní práce a výtěžku methanu pro katalyzátory s různou
koncentrací ceru v Ti02 ukazuje, že mezi oběma parametry není jednoduchý vztah. Graf
navíc není vhodně prezentován, na ose x nejsou vzorky seřazené podle rostoucí (klesající)
koncentrace Ce v Ti02.

- Velikost částic Ag, Au, Pd v modifikovaných katalyzátorech závisí na zvoleném postupu
a podmínkách modifikace základních katalyzátorů. Pro katalyzátory modifikované Ag je
změna velikosti částic s rostoucí koncentrací Ag zřetelně dokumentována. Lze odhadnout,
v jakých mezích se mohou velikosti částic ostatních kovů (Au, Pd) pohybovat?
- Z výsledků uvedených v dizertaci vyplývá, že byly použity tři verze základního
katalyzátoru Ti02. Může aktivity těchto tří verzí katalyzátorů doktorand porovnat? Uvítala
bych i přehledné srovnání výtěžků produktů reakce získaných v přítomnosti všech
připravených katalyzátorů.
- Jak energeticky náročná je fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti zkoumaných
katal yzátorů?

5. V práci lze nalézt některé formální nedostatky:
Str. 61, obr. 20, 21, 22, 23, str. 65 - V textu je uvedeno 5,2 hrn.% Ag/Ti02, ve
zmíněných obrázkách je 5,4% .
V popisu obr. 13.b chybí označení závislosti pro katalyzátor 5,2 hrn.% Ag/Ti02

Str. 70, obr. 30 - je chybné označení Au v čistém katalyzátoru Ti02
Na některých místech dizertace lze nalézt překlepy, nepřesné formulace, případně
nedokončené věty.

Disertační práce ing. M. Reliho obsahuje řadu cenných nových poznatků z oblasti
přípravy fotokatalytických katalyzátorů a jejich použití pro fotokatalytickou redukci CO2,

které přispěly k dalšímu posunu znalostí v této oblasti katalýzy.
Celkově je práce napsána srozumitelně, jednotlivé výsledky jsou přehledně

dokumentovány a diskutovány na potřebné odborné úrovni.
Autor prokázal schopnost zpracovat a třídit literární poznatky, provést potřebné

experimenty, vyhodnotit je a učinit z dosažených výsledků patřičné závěry.

Předkládaná práce ing. M. Reliho svým obsahem i rozsahem splňuje požadavky kladené
na doktorskou disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě .
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