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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Diplomová práce Bc. Hany Libenská je zaměřena na přípravu železných nanočástic a studium 

modifikace jejich povrchu za letu v chemicky aktivním plazmatu. Nanočástice (povrch nanočástic) 

byl modifikován pulzním radiofrekvenčním výbojem v argonové atmosféře buď s přídavkem n-

hexanu, nebo ethylendiaminu, vodíku, případně dusíku. Chemické složení nanočástic železa bylo 

studováno pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS), struktura a fázová analýza 

pomocí rentgenové difrakce XRD, střední velikost nanočástic pomocí maloúhlového rozptylu 

rentgenového záření (SAXS), distribuce velikostí pomocí skenovací elektronové mikroskopie 

(SEM) a core-shell struktura byla pozorována transmisní elektronovou mikroskopií (TEM). Bylo 

prokázáno, že připouštěný n-hexan se zabudovává do struktury nanočástic a nanočástice 

s argonovým výbojem vykazují větší odolnost proti oxidaci na vzduchu, vzhledem ke vzniku 

cementitu (Fe3C), než nanočástice s přídavným výbojem, který obsahuje n-hexanu, nebo 

ethylendiamin, vodík, případně dusík. Z hlediska formální a grafické úpravy, bych uvítal jenom 

lepší řazení obrázků a tabulek do textu, co nejblíže místu, kde se na ně autorka odkazuje. 

Bc. Hana Libenská prokázala praktické i teoretické znalosti z oboru přípravy nanočástic pomocí 

plynového agregačního zdroje s planárním magnetronem a následnou modifikací jejich povrchu 

v chemicky aktivním plazmatu. Při řešení diplomové práce prokázala samostatnost jednak při 

přípravě železných nanočástic s modifikovaným povrchem, ale také při analýze a interpretaci 

experimentálních dat z charakterizačních metod. Diplomovou práci tedy navrhuji hodnotit 

stupněm výborně. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Střední velikosti připravených nanočástic určených pomocí SAXS (viz tab. 2) jsou zhruba o ~30% 

větší než střední velikosti odpovídající distribucím velikostí, které byly určené ze snímků SEM 

(Obr. 42). Jaká je příčina tohoto nesouhlasu? Jakým způsobem jsou vyhodnocena data z SAXS, je 

předpokládaný nějaký tvar distribuční funkce (Gauss, LogNormal), nebo je použita zpětná 

Fourierova transformace? 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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