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Posudek oponenta na diplomovou práci Antona Repka „Preparation of magnetic and 

optical nanoparticles“ 

 

 Předkládaná diplomová práce Antona Repka je věnována velmi aktuální tématice přípravy 

a charakterizace nanomateriálů pro magnetické a optické aplikace. Cílové nanočástice, 

především na bázi Yb3+ a Er3+ dopovaných CoFe2O4 a NaYF4, byly připravovány 

hydrotermální metodou. Těžiště předkládané práce spočívá v detailním studiu a následné 

diskusi reakčních podmínek a jejich modifikování s ohledem na optimální morfologii a 

fyzikální vlastnosti připravovaných nanočástic. Z hlediska použitých metod při primární 

charakterizaci vzorků byla hlavní pozornost věnována transmisní elektronové mikroskopii, 

práškové rtg. difrakci, dynamickému rozptylu světla, termoanalytickým metodám či FTIR 

spektroskopii. Následně byly detailně studovány magnetické nebo optické („up-conversion“) 

vlastnosti získaných nanomateriálů. 

 Experimentální část práce byla realizována nejen na půdě katedry anorganické chemie PřF 

UK v Praze, ale také na madridském pracovišti „Instituto de Ciencia de Materiales“ CSIC ve 

Španělsku. V rámci charakterizace vzorků byly využity široké kontakty školitele s pracovišti 

MFF UK v Praze, či Akademie věd ČR. 

 Posuzovaná diplomová práce je předkládána v anglickém jazyce, má klasické členění a 

velmi dobrou grafickou i jazykovou úroveň.  

 

K předkládané práci mám následující připomínky a otázky: 
 
1) Jsem velmi rád, že autor u knižních odkazů uvádí i konkrétní citovanou stranu, nicméně 

zvolený formát citací je poněkud neobvyklý (str. 13 a dále). 

2) Předpokládám, že obrázky 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 jsou převzaty z literatury. Pokud je tomu 

tak, je nezbytné u nich uvádět odpovídající citace.  
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3) Popis přípravy vzorků obsahujících hydrofobní částice pro měření hydrodynamického 

průměru a „zeta“ potenciálu je velmi „kvalitativní“ (str. 29). 

4) Postrádám informaci o použitém spektrálním rozlišení při měření FTIR spekter a 

detailnější popis přípravy KBr tablet.    

5) Týká se při přípravě částic pro „up-conversion“ (str. 33) uváděné látkové množství přímo 

EDTA nebo dihydrátu její disodné soli? 

6) Vypovídací hodnota infračerveného spektra vzorku modifikovaného DMSA (obrázek 5.11) 

je díky zvolené škále na ose y velmi omezená. 

7) Z čeho vychází závěr prezentovaný v diskusi zaměřené na termochemické chování vzorků 

(str. 49): „…at even higher temperatures, sulfur evaporates in form of SO3, …“ ? 

 

 Uvedené připomínky ovšem nesnižují celkový přínos této zdařilé diplomové práce a mohu 

tedy velmi rád konstatovat, že diplomovou práci Antona Repka „Preparation of magnetic and 

optical nanoparticles“ doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Praze 24. 5. 2010      Doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. 
 


