
Posudek oponenta bakalářské práce Zuzany Košt'álové „Povrchová
modifikace oxidu křemičitého

Předkládaná   bakalářská   práce   je   prací   kompilační    a   zabývá   se   metodami   přípravy
nanoporézního  Si02  a  vybranými  způsoby  modifikace  jeho  povrchu.  Má  31   stran  včetně
devíti  obrázků  a  opírá  se  o  41  literámích  odkazů.  Je  srozumitelně  sepsána  a  přehledně  a
vhodně upravena.  Kromě několika mála překlepů v ní  čtenář nenalezne  podstatné množství
věcných chyb.

Autorka  se  ve  svém  přehledu  dotýká  různých  oblastí  na  pomezí  chemie  a  fyziky  a jsem
přesvědčen,  že  se  při  jeho  zpracování  musela  alespoň  kvaliativně  seznámit  s celou  řadou
metod a postupů, které od ní vyžadovaly více než povrchní znalosti. Přesto si dovolím autorku
upozomit na některé více  či  méně závažné nedostatky a pro upřesnění některých tvrzení  si
autorce  dovolím položit několik otázek,  které jsou řazeny   podle  stránkování práce,  nikoliv
podle důležitosti :

1)   Pokud  autorka  hovoří  o  „pravidelné  mřížce  materiálu"  (str.  7),  případně  o  různých
„fázích"  (hexagonální,  kubická,  vrstevnatá  apod.-  str.   8),  měla  by  lépe  zdůraznit,
vjakém   smyslu  jsou  tyto  pojmy,  jimiž  jsme  zvyklí  popisovat  krystalické   látky,
aplikovatelné u amorfního nanoporézního Si02.

2)   Nemohu obecně souhlasit s tvrzením, že „oxid křemičitý nemá žádný škodlivý dopad
na Životní prostředí" (str.  7).  Mikrokrystalický ci-křemen např.  způsobuje silikózu, na
str.   13  přitom  autorka  připouští,  Že  při  vyšších  teplotách  zanikají  póry  a  vzorek  se

přiblíží syntetickému křemeni.
3)   Uveďte, prosím, na pravou míru rozporuplná tvrzení na str.6 a 23. Na str.  6 se praví,

Že  y-Fe203  je  feromagnetický,   zatímco  na  straně  23   se  praví  Že  tentýž  oxid  je
ferimagnetický.   Vysvětlete,   prosím,   při   této   příležitosti   též   rozdíl   mezi   oběma
magnetickými stavy.

4)   Co  si představujete pod pojmem „texturovaná mezoporezita"?  (str.  8)  a pod pojmem
„zbytková porozita`` (str. 9)

5)   Vysvětlete, prosím, pojmy „dip-coating" a „spin-coating" (str.11)
6)   Název 4-bis(triethoxysilyl)propan tetrasulfid (str. 20) není zj evně správný.
7)   Vysvětlete, prosím, lépe pojmy „chemisorpce" a „fyzisorpce" (str. 20)
8)   Vysvětlete, prtosím, dále pojmy „amfitropní" a „amfifilní" (např. str. 23)
9)   Popis obrázků 6 a 9 v textu je neúplný a nepřehledný. Můžete to napravit?
10) Vysvětlete, prosím, lépe tvrzení, Že k přípravě magnetitu se pouŽívá kyselina olejová.
11)  U obr. 7 chybí odkaz, odkud byl převzat.
12)V seznamu   literatury  by  měl  být   typem  písma  odlišen   „volum"   od   stránkování.

Stránkování by mělo být konzistentní - buď pouze uvedením počáteční  strany, nebo
rozsahem stran.

Všechny pfipomínky a dotazy zde uvedené však bezesporu nelze považovat za závažné
věcné  chyby  a  budou  li  nyní  uspokojivě  zodpovězeny  a  vysvětleny,  práci  doporučuji
k obhajobě.
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