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Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. Marcely Černej 
SELF-CLEANING PROPERTIES OF THIN PRINTED LAYERS OF TITANIUM DIOXIDE 
 
Dizertačná práca Ing. Marcely Černej bola vypracovaná v rámci študijného programu P1404 Fyzikálna chémia na 
Ústave fyzikálnej a spotrebnej chémie Fakulty chemickej VUT v Brne, pričom časť doktorandského štúdia sa 
realizovala v rámci česko-francúzskej spolupráce na Université Claude Bernard Lyon 1 a na CIRIMAT, INPT-
ENSIACET v Toulouse. Téma dizertačnej práce je zvolená v súlade s aktuálnymi trendmi výskumu a vývoja 
imobilizovaných vrstiev oxidu titaničitého. Autorka dizertačnej práce sa sústredila na prípravu a dôslednú 
charakterizáciu imobilizovaných vrstiev oxidu titaničitého technikami materiálovej tlače alebo chemického 
naparovania (CVD). Pri príprave tlačených vrstiev sa detailne preštudoval vplyv polyetylénglykolu (PEG) na 
kvalitu a aktivitu vrstiev. Pri výskume vlastností pripravených TiO2 vrstiev sa aplikovali rozmanité experimentálne 
techniky (rastrovacia a transmisná elektrónová mikroskopia (SEM a TEM), atómová silová mikroskopia (AFM), 
RTG prášková difrakcia (XRD) a UV-vis spektroskopia). Fotoindukovaná aktivita pripravených fotokatalyzátorov, 
resp. TiO2 vrstiev sa charakterizovala sledovaním dekolorizácie 2,6-dichlóroindofenolu (DCIP), degradácie 
kyseliny mravčej alebo fotoindukovanej hydrofilicity.  

Dizertačná práca je napísaná v klasickom členení na kapitoly, pričom medzinárodný charakter dizertačnej 
práce je zdôraznený použitím anglického jazyka pri jej vypracovaní. Pri čítaní dizertačnej práce si nemožno 
nepovšimnúť viaceré preklepy v anglickom texte (str. 7 hydrophylicity, str. 48 acetyl, str. 58 reaktor, watter, str. 60 
supperhydrophilic) a najmä v českej verzii abstraktu (str. 4 superhidrofility, fotokatalytická aktivity, fotokatalitická), 
ktoré sa mohli eliminovať pozornou editáciou textu. Privítala by som umiestnenie skratiek používaných v texte na 
začiatok dizertačnej práce, vzhľadom na to, že skratky sa bez vysvetlenia používajú už v abstrakte.  
Teoretická časť (The Theoretical Part) dizertačnej práce poskytuje čitateľovi základné informácie o princípoch 
fotokatalytických reakcií, o vlastnostiach TiO2, o alternatívnych možnostiach jeho prípravy a nanášania tenkých 
vrstiev TiO2. Autorka venuje pozornosť tiež základným informáciám o aplikovaných experimentálnych technikách 
použitých pri charakterizácii vlastností systémov.  
Ciele experimentálnej práce (Aim of the Experimental Work) sú jednoznačne definované na strane 45, pričom 
hlavný dôraz sa kladie na rôzne metódy syntézy TiO2 (sól-gél a hydrotermálna syntéza), na techniky prípravy 
imobilizovaných TiO2 vrstiev (materiálová tlač alebo CVD), ich následnú charakterizáciu a zhodnotenie vplyvu 
experimentálnych podmienok na vlastnosti vrstiev. 
Experimentálna časť (Experimental Section) charakterizuje chemikálie a experimentálne techniky aplikované 
v dizertačnej práci. Pri niektorých reaktantoch nie je uvedený výrobca a čistota (str. 46) a taktiež chýba 
charakteristika a výrobca niektorých prístrojov (fibre UV-VIS spectrophotometer, calcination furnace na str. 47). 
Korektný názov pre HCl je hydrochloric acid alebo hydrogen chloride nie chloride acid, ako je uvedené v texte na 
str. 46, zariadenie „magnetic stirring“ by malo byť nahradené magnetic stirrer. Predpokladám, že namiesto „final 
concentration of FA“ malo byť na strane 57 uvedené „initial concentration of FA“. 
Kapitola Výsledky a diskusia (Results and Discussion) predstavuje grafické a tabuľkové spracovanie meraní 
realizovaných pri príprave a charakterizácii TiO2 a jeho vrstiev. Výsledky týkajúce sa vplyvu PEG na prípravu 
a vlastnosti tlačených vrstiev TiO2 sú predmetom karentovanej publikácie publikovanej v roku 2011, ktorá prešla 
náročným oponentským procesom (Marcela Černá, Michal Veselý, Petr Dzik, Physical and chemical properties of 
titanium dioxide printed layers, Catalysis Today 161 (2011) 97–104).  
Pri prezentácii výsledkov v dizertačnej práci, by bolo potrebné rozšíriť texty k obrázkom, pretože napr. z textu 
k obrázku 69 nie je jasné, o ktoré vrstvy ide. 
Záver (Conclusion) poskytuje detailnú sumarizáciu dosiahnutých výsledkov a Literatúra (References) obsahuje 
odkazy na 150 citovaných prác. V literatúre by bolo potrebné venovať väčšiu pozornosť jednotnému formátu 
citácií (skratky mien, celé mená, dátumy pri citovaní www stránok) a vzorcom v nadpisoch prác napr. TiO2. 

Z obsahu i rozsahu dizertačnej práce je zrejmé, že autorka pristupovala k téme dizertačnej práce 
zodpovedne a snažila sa z množstva realizovaných meraní a testov získať maximálne množstvo informácií 
o vlastnostiach pripravených vrstiev a ich fotoaktivite. Dizertačná práca je pomerne rozsiahla (120 strán), 
obsahuje množstvo obrázkov, grafov a tabuliek, pri vypracovaní ktorých sa autorka dopustila malých nepresností. 



Po preštudovaní dizertačnej práce, by som si dovolila uviesť nasledovné pripomienky, otázky, resp. námety do 
diskusie: 

 
• Str. 11: V rovnici (2) je ν charakterizované ako oscillation frequency. Myslím, že by malo byť 

electromagnetic radiation frequency. 
• Str. 12: V texte je uvedené, že hodnoty uvedené na obr. 4 sú pre pH=1, ale v texte k obr. 4 je uvedené, že 

pH=0. Text k obrázku 4 nie je kompatibilný s údajmi na obrázku (On the left side.....). 
• Str. 12: Posledný riadok textu: treba rozlišovať „absorbate“ a „adsorbate“. 
• Str. 21: Chýba jednotka pri uvedení charakteristických píkov v Ramanovom spektre brookitu. 
• Str. 22: Pri diskusii o nevýhodách TiO2 by bolo treba uviesť aj jeho malú absorpciu viditeľného žiarenia. 
• Str. 25: Pravdepodobne chybná citácia 81, resp. odkaz na krstné meno autora (Nawin). 
• Str. 48: Chybne uvedené jednotky objemu (cm–3 namiesto cm3). 
• Str. 53: Obrázok 36 zobrazuje experimentálne zariadenie, v ktorom sa nenachádza prvok regulujúci 

teplotu počas fotokatalytickej reakcie.V texte sa píše, že sa použil vodný filter na elimináciu IR žiarenia, 
ktoré produkuje výbojka. Kontrolovali ste zmeny teploty v zariadení počas expozície?  

• Rovnice (16) a (19) sú rovnaké. 
• Aké aproximácie sa zahrnuli pri úprave Kubelkovej-Munkovej rovnice (1) do tvaru, ktorý reprezentuje 

rovnica (21)? Akým spôsobom ste v praxi určili hodnoty Eg? 
• Sú jednotky spectral irradiance na obrázkoch 35 a 39 správne? Neboli hodnoty normované? 
• Str. 65: Chybné jednotky intenzity ožiarenia (W cm–2 namiesto mW cm–2 resp. W m–2). 
• Str. 76: Vedeli by ste vysvetliť výrazné rozdiely v spektrách (400–700 nm) nameraných v podmienkach 

hydrotermálnej syntézy pre vzorky acid 6h, 24h a 48h pri 110 °C a 160 °C (obr. 54)? 
• Str. 79: Pokiaľ pri syntéze TiO2 vzniká zmes anatas a rutil, rozmery kryštalinitov pre individuálne 

alotropické formy môžu byť rôzne. Niektoré XRD spektrá majú nepriaznivý pomer signál/šum (obr. 56), 
preto určenie veľkosti kryštalinitov môže byť zaťažené veľkou nepresnosťou, avšak údaje o odchýlke 
v tabuľke 7 chýbajú. 

• Str. 81: nedostatočný popis o obrázku 61. 
• Str. 89 a str. 91: Pri formálnej kinetike nultého poriadku má formálna rýchlostná konštanta jednotku 

koncentrácia čas–1. Pri zobrazení závislosti c/c0 od času ožarovania je smernica priamky vyjadrujúca 
lineárnu závislosť od času rovná k/c0. 

• Poznámka: V autoreferáte dizertačnej práce by mali byť uvedené publikačné výstupy doktoranda. 
 
 
Záver: 

Predložená dizertačná práca Ing. Marcely Černej dokumentuje, že autorka vykonala a vyhodnotila 
množstvo náročných experimentov, zvládla moderné experimentálne techniky, splnila stanovené ciele 
a dokázala, že vie samostatne vedecky pracovať. Preto navrhujem, aby Ing. Marcele Černej bol na 
základe predloženej dizertačnej práce po jej úspešnej obhajobe udelený akademický titul „PhD.“.  
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