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Předložená diplomová práce se zabývá studiem aktivity, selektivity a stability katalyzátorů 

s obsahem oxidů kobaltu K/Co4MnAlOx, Cs/Co4MnAlOx a Cs/Co3O4 při katalytickém rozkladu 

oxidu dusnatého. Připravené katalyzátory byly charakterizovány rentgenovou difrakční analýzou 

a byl stanoven specifický povrch katalyzátorů. Katalytický rozklad NO byl prováděn 

v experimentální aparatuře, která se skládá ze sekce na přípravu plynné směsi, reakční části a 

analytické části. Bylo zjištěno, že uvedené vzorky katalyzátorů vykazovaly v inertu při teplotě 

650 °C a zatížení 0,6 g.s.cm
-3

 konverzi NO v rozmezí 7 – 22 %. Všechny tři sledované 

katalyzátory byly během experimentu nestabilní. Selektivita rozkladu NO na N2 dosáhla 100 % 

v rozmezí teplot 650 – 540 °C v přítomnosti katalyzátoru K/Co4MnAlOx. 

Diplomová práce je rozdělena do tří vyvážených částí: teoretické, experimentální a diskuze. 

Teoretická část práce popisuje oxidy dusíku a to zejména jejich vlastnosti, zdroje a metody 

jejich odstraňování. V experimentální části je popsána příprava katalyzátorů, metody 

charakterizace katalyzátorů a popis experimentálního zařízení pro rozklad NOx. Výsledky 

experimentálních měření jsou přehledně zpracovány do grafů či tabulek. Obě části práce jsou 

vyvážené.  

Diplomová práce Bc. Veroniky Draštíkové je sepsána srozumitelně, dokumentuje postup 

provedených prací a dosažené výsledky odpovídajícím způsobem hodnotí. Text je vhodně 

doplněn grafy a obrázky.  

 

K diplomové práci mám několik poznámek formálního charakteru, které jsou uváděny dle 

výskytu v textu: 

 

 

 V anglické verzi abstraktu, 3. odstavec: je uveden katalyzátor Na/ Co4MnAlOx , který 

se v české verzi abstraktu nevyskytuje. 

 V obsahu, je matoucí, když se v Experimentální části v Přípravě katalyzátorů píše o 

K/Co4MnAlOx, Cs/Co4MnAlOx a Cs/Co3O4 a ve Výsledcích a diskuzi při Katalytickém 

rozkladu NO o AST2-100, AST3 a AST4. 

 Str. 16, 2. odstavec: informace o oxidu dusném mi připadají příliš podrobné, vzhledem 

k tomu, že se práce týká NO. 

 Str. 16, obr. 1: popisky v obrázku by měly být česky. 

 Str. 16, 3. odstavec: „výtěžek NO je 97%“. Správně má být výtěžek NO je 97 %. 

Pokud je napsáno číslo a % bez mezery znamená to devadesáti sedmi procentní. Tato 

drobnost se vyskytuje v textu mnohokrát.  

 Str. 16, 6. odstavec: „Výtěžek N2 pozorovaný při rozkladu NO na katalyzátoru 

Ba0,8La0,2Mn0,8Mg0,2O3 má nejvyšší aktivitu mezi oxidy“. Výtěžek nemůže mít 



 

nejvyšší aktivitu. Podobných nepřesností, nejasností či „nečeských“ vět se v literární 

rešerši vyskytuje více. 

 Str. 23, 1. odstavec: „Co
-
Mg

-
Al“. Správně má být: Co-Mg-Al. 

 Str. 24, 1. odstavec: „Nicméně Ag-Co3O4 nevykazuje takovou aktivitu při rozkladu 

NO, jakou bychom si přáli.“ Jakou aktivitu „si přejeme“? 

 Str. 24, 2. odstavec: „Shrnutí nejlepších dosažených výsledků z hlediska dosažené 

konverze NO je uvedené v tabulce 1.“ V tabulce jsou uvedeny katalyzátory, které 

nejsou obsaženy v rešerši. 

 Str. 25, Tabulka 1. a str. 26, Tabulka 2.: přehlednější by bylo uvést data do jedné 

tabulky. 

 Str. 27, popis k obrázku 4 se téměř opakuje – odstavec nad a pod obrázkem. 

 Str. 27, 3. odstavec: „…NO
+
“. Správně má být: „…NO

-
“. 

 Str. 27, poslední odstavec je zmatený. 

 Str. 27, rovnice (R2-R5) jsou stejné jako rovnice 1, 10, 11, 12 v obrázku 5. 

 Str. 31, Označení katalyzátorů není jednotné. Někdy se v textu píše K/Co4MnAlOx, 

jinde AST2-100. 

 Str. 31, rovnice (5) by měla mít označení (1). 

 Str. 31, obrázek 7 – popisky jsou téměř nečitelné. 

 Str. 41, rovnice označeny (1)-(6) mají být správně označeny (2)-(7). Mohly by mít 

menší velikost. 

 Str. 47, obrázek 15, jednotky se neuvádějí do hranatých závorek. 

 Str. 48-49, poslední řádek: „Konverze byly měřeny v pořadí koncentrace NO ve 

vstupní směsi 1000 ppm, 800 ppm, 600 ppm a 1200 ppm.“ Dle obrázku 17 kde jsou 

hodnoty vyneseny, by měly být koncentrace NO 900, 800, 600 a 450. 

 Str. 54, obrázek 22, Možná by bylo přehlednější a srozumitelnější, pokud by byla 

použita jen jedna křivka s vyznačením dnů. 

 Str. 58, obrázek 24, na ose y nemohou být čísla, pokud jsou difrakční záznamy vzorků 

uvedeny nad sebou. Co znamená popis osy y „Lin (Counts)? 

 Citace literatury nejsou jednotné. 

 V seznamu zkratek chybí zkratky RTG, BET, BJH, veličiny z rovnice (5) nejsou uvedeny 

vůbec. Rovněž chybí objemový průtok. Navážka katalyzátoru je v textu (str. 43) uvedena 

jako m, v seznamu zkratek jako W. 

 

 

Odborné otázky k obhajobě diplomové práce: 

1. Str. 20, 3. odstavec: „Vazebná energie NO je vysoká, a proto není snadné vazbu NO 

rozštěpit“. Může diplomantka říci, jak velká je tato hodnota a od jaké hodnoty lze říci, 

že je vysoká? 

2. Str. 37, poslední odstavec: Pro vzorek připravený v laboratoři byla použita jiná 

aparatura „…z důvodu větší hustoty katalyzátoru“. Mohla by diplomantka říci, o jakou 

„hustotu“ se jedná a zároveň uvést „hustoty“ všech testovaných katalyzátorů? 

3. Str. 48, obrázek 16. Proč u AST3 došlo mezi teplotami 650 – 630 °C k tak výrazné 

deaktivaci katalyzátoru a u AST2-100 tento jev nebyl zaznamenán. Mohla by to 

diplomantka vysvětlit? 

4. Mohla by diplomantka ukázat porovnání všech testovaných katalyzátorů v jednom 

přehledném grafu? 

5. Str. 55, text + obrázek 23: Proč byl nastaven nejdříve průtok 100 ml/min, když bylo 

požadováno stejné zatížení v obou aparaturách? Čím lze vysvětlit tak razantní pokles 

konverze ze 100 % na 78 % po cca 40 hod? 



 

6. Str. 56. Můžete stručně shrnout, co plyne z tabulky 7: Naměřené hodnoty homogenní 

oxidace? 

7. Str. 56. U AST2-100 na „Raketě“ nebyl prováděn dlouhodobý test stability. Jak lze 

tvrdit, že se vzorek ve srovnání s „Gas mixem“ jevil stabilně? Byly provedeny testy, 

které nejdou v diplomové práci uvedeny? 

 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou  

 

==== velmi dobře ==== 

 

    

 

V Ostravě 20. 5. 2015  doc. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.  


