
Posudek k disertační práci Ing. Mgr. Ondřeje Kamana: „Příprava, 

struktura a vlastnosti hybridních nanočástic s jádry perovskitového a 

spinelového typu“ 
 

Předložená disertační práce je psána na 180 stranách mimo příloh a je členěna do 10 

kapitol. Seznam literatury zahrnuje úctyhodných 270 citací. I přes logické členění práce 

považuji její rozsah za poněkud nadbytečný. Autor zcela jistě odvedl obrovské penzum 

experimentální práce a také diskuse výsledků je zcela precizní. Nicméně řada dat mohla být 

uvedena spíše v příloze a popisy některých syntetických postupů a úprav vzorků mohly být 

shrnuty stručněji, například bez popisu komplikací u jednotlivých procedur apod. Také 

členění do jednotlivých podkapitol je zjevně předimenzované a mnohé z nich jsou zcela 

zbytečné; např. na str. 55-57, tedy na třech stranách textu, se objevuje 10 podkapitol.  

Po formální stránce jsem registroval jen minimum překlepů a oceňuji velmi kvalitní 

grafickou prezentaci výsledků. V textu se však často objevují neodborné a někdy spíše 

úsměvné výrazy. Jen pro ilustraci, v rámci jednoho odstavce na stranách 127 a 128, autor píše 

o „vyloučeninách“ oxidu křemičitého, „splývání“ obalovaných jader či dokonce „fyzickém 

spojení“ spinelových částic. Po stránce odborné jsou ovšem všechny klíčové kapitoly psány 

na velmi dobré úrovni. V teoretické části autor prokázal, že výtečně pronikl do fyzikální 

podstaty a vlastností magnetických nanočástic, stejně jako do principů jejich biomedicínckých 

aplikací. Také možnosti enkapsulace pomocí oxidu křemičitého jsou shrnuty velmi přehledně 

a k této kapitole nemám závažnějších připomínek, stejně jako k Experimentální části. V ní 

autor snad až příliš pečlivě popisuje veškeré syntetické procedury s unikátně pestrou škálou 

připravených vzorků, analytické postupy a detaily biologických studií. 

Výsledkovou část považuji za mimořádně zajímavou v syntetické, analytické i 

aplikační rovině. Obecně musím konstatovat, že naprostá většina získaných výsledků je 

správně interpretována a pečlivě diskutována ve vztahu k doposud publikovaným poznatkům. 

K této kapitole mám následující připomínky a komentáře:  

- Nejsem si zcela jist, zda myšlenka stabilizovat surové nanočástice LS(ag) pomocí 

PVP pro účely TEM pozorování byla smysluplná. Mikroskopické snímky na obr. 9 na str. 79 

naznačují opak a lze z nich jen těžko činit závěry o velikostní distribuci, morfologii a míře 

agregace nanočástic. Při vhodném naředění vzorku většinou nebývá problém tyto informace 

získat i u nestabilizovaných nanočástic. 

- Stejné pochybnosti mám v případě sekundárního mechanického zpracování 

(válcování, mletí) vzorku LS(ag) za účelem rozrušení aglomerátů vzniklých v rámci tepelného 

zpracování vzorků. Samozřejmě by bylo mnohem elegantnější předejít sintraci v primární 

termické fázi, už proto, že TEM snímky na obr. 14 – 17 neindikují významný posun v míře 

agregace nanomateriálu po jeho mechanickém zpracování. 

- Naopak považuji za vysoce efektivní aplikaci centrifugační frakcionace, která 

evidentně vede k výraznému kvalitativnímu posunu z hlediska definované morfologie a 

velikostní distribuce nanočástic, což mě popravdě příjemně překvapilo. 

- V kapitole 7.3.3 se autor věnuje diskusi koloidní stability a měření hydrodynamické 

velikosti částic. Pro tyto účely využívá data z DLS analýz, pro jejichž vyhodnocení využívá 

výhradně lognormální rozdělení velikostí. Uvažoval autor o aplikaci multimodálního 

rozdělení, případně s jakými výsledky? 

- Magnetická charakterizace vzorků je obecně provedena na velmi vysoké úrovni. 

Drobné připomínky: Ve vztahu (38) na strana 143 chybí předpoklad, že tento vztah je platný 

pro neinteragující částice. Přestože autor na úvod magnetické charakterizace zdůrazňuje, že 

diskuze, zda magnetické nanočástice interagují či nikoliv, je těžko proveditelná, lze učinit 

jistý hrubý odhad z průběhu FC magnetizační křivky pod blokovací teplotou. V rámci diskuse 

by autor mohl tento bod rozvést. Na straně 143 autor přisuzuje rozdíly ve shodě teplotního 



chování koercivity pro systémy LS(0,25)@SiG16 a LS(0,25)G rozdílům ve velikostní 

distribuci krystalitů. Nemůže zde hrát roli spíše potlačení mezičásticových interakcí u vzorku 

LS(0,25)@SiG16? 

- Z celé řady TEM a HRTEM snímků je překvapivě jen těžko vyhodnotitelná 

morfologie magnetických jader, která kromě těžko definovatelných tvarů vykazují také dosti 

odlišný kontrast i v rámci zobrazení na jednom snímku. Mohl by autor vysvětlit tento jev? 

Nabízí se celá řada hypotéz  - od částečné chemické transformace (rozpouštění) jader až po 

interkaci nanočástic s elektronovým svazkem. 

 

Závěrem chci konstatovat, že předložená disertační práce má vysokou odbornou 

úroveň, o čemž svědčí i přiložené práce publikované v prestižních časopisech materiálového 

výzkumu, na nichž se Ing. Mgr. Ondřej Kaman podílel jako první autor nebo spoluautor. 

Vysoce oceňuji výrazný aplikační potenciál dosažených výsledků, který byl navíc 

v závěrečných kapitolách jasně demonstrován. Jsem pevně přesvědčen, že práce splňuje 

všechny podmínky kladené na disertační práce v oblasti materiálové chemie a vřele ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci, 5. 10. 2009              

 

Doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. 

       Katedra fyzikální chemie 

       PřF UP v Olomouci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


