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Věcné chyby: 
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Výsledky: 
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Zdeněk Krtouš was a hard-working student during the thesis and he was doing quite a lot above 

the necessary. The thesis was done in a broader cooperation on a grant project and Zdeněk was a 

reliable and active participant of the team. The quality of the thesis corresponds to Zdeněk’s 

participation in the scientific presentation of the results. He co/authored several impacted and 

conference proceedings papers and he actively participated on several conferences (both oral and 

poster). He also actively seeked for international cooperation, reflected on both study and research 

stays at Ghent University in Belgium. I appreciate Zdeněk’s decision to write the thesis in English, 

even with some minor language mistakes.  

 

Zdeněk has shown a rare combination of skills both for experiment and theory. He personally 

prepared all the presented samples and measured majority of the characterization data. He made a 

substantial contribution to understanding of the films structure by introducing a nontrivial analysis 

of the XPS data and at later stage by merging it with the knowledge obtained by NMR. The 

development of a simple chemical model of the structure and correlation of the real composition of 

the films with the model one in dependence on the deposition conditions is a welcomed bonus to 

the well-handled experiments. 

 

In fact, considering the amount of work that was intentionally omitted from the thesis for the sake 

of keeping it in a reasonable page count, the thesis can be considered to be a halfway to 

dissertation thesis. Only the Conclusions part could have been made more thorough, but the work 

still speaks more than well for itself. 

 

I am glad to recommend the diploma thesis of Zdeněk Krtouš for the defence with the best grade. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

I suggest a brief general discussion on the possibilites of validation of the simplifying assumptions 

of the numerical model (pages 48-51). 
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