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Bakalářská práce studentky N. Ambrožové se zabývá dílčím problémem 
experimentálního studia fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti katalyzátoru TiO2 
dopovaného vzácnými kovy. 

Studentka N. Ambrožová splnila zadání bakalářské práce v plném rozsahu. Předložená 
bakalářská práce je zpracována na 36 stranách textu, je rozčleněna do 10 kapitol a obsahuje 
všechny nezbytné části, rešerši, popis provedených experimentů a zhodnocení naměřených 
dat. V teoretické části jsou zpracovány základní pojmy týkající se teorie katalytických 
procesů, převážně procesů fotokatalytických. Rovněž jsou v práci uvedeny poznatky 
o struktuře a využití oxidu titaničitého a osvětlena fotokatalytická redukce oxidu uhličitého, 
respektive mechanismus této reakce v přítomnosti zmíněného oxidu titaničitého. 
V experimentální části je popsána příprava vzorků, měřicí aparatura a postup fotokatalytické 
redukce. Získané výsledky jsou přehledně zpracovány formou obrázků a tabulek. 

V práci byl zjišťován vliv vzácných kovů na aktivitu katalyzátoru TiO2 pro 
fotokatalytickou redukci CO2. I když výsledky na dopovaných katalyzátorech byly ve 
srovnání s čistým TiO2 horší, studentka N. Ambrožová v práci zmínila, že výzkum vlivu 
dopování TiO2 vzácnými kovy na fotokatalytickou aktivitu nebyl touto práci ukončen, ale 
nadále pokračuje, což považuji z hlediska zvýšení aktivity katalyzátoru pro výše zmíněnou 
reakci za vhodné a atraktivní. 

Bakalářská práce je napsána přehledně, je dobře strukturovaná. Po jazykové a formální 
stránce je práce sepsána pečlivě, úhledně a lze v ní najít poměrně málo chyb. Reference 
v seznamu literatury jsou zpracovány podle zvyklostí klíčových světových časopisů, nikoli 
v souladu s ČSN ISO 690. Volba literatury je vhodná a počet je dostačující. 

 

K vlastní práci mám jen několik konkrétních připomínek a dotazů: 

 

1. V textu není jednotně uváděn název sloučeniny, např. metan × methan. 

2. V textu je literatura citována od čísla 3, v úvodu chybí odkaz na literaturu 1 a 2. 

3. V rovnici (13) na str. 17 nesedí vyčíslení vodíku. 

4. Seznam použitých symbolů a zkratek není kompletní (chybí např. PAD, XRD, XAFS, 
p, p0), některé symboly jsou vysvětleny naopak dvakrát a jsou zde drobné chyby. 

5. V tabulce 1 na str. 20 je uvedeno značení katalyzátoru. Toto značení studentka 
dodržela jen v obrázcích, v textu používá značení jiné. Vzhledem k malému množství 
vzorků se však v práci dá zorientovat. 

6. Jakou krystalickou strukturu má připravený katalyzátor TiO2? 



7. Proč není v tabulce 2 na str. 24 uveden obsah přidaného kovu, když bylo toto množství 
stanovováno (str. 21)? 

8. Proč je specifický povrch dopovaného TiO2 více než dvakrát vyšší oproti čistému 
TiO2? Čím to může být způsobeno? 

9. Budou prováděny i jiné analýzy k charakterizaci vzorků nebo jen UV-vis analýza? 
Například skenovací elektronová mikroskopie? 

10. Je v plánu připravit 3 řady katalyzátorů TiO2 dopovaných Pt, Pd a Au s různou 
koncentrací těchto kovů? Zvolené množství vzácného kovu bylo zvoleno na 
základě citované práce 25, avšak optima může být dosaženo zcela při jiném množství 
dopantu. 
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