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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 
Předložená práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace nanočástic. Je zaměřena experimentálně 

a její rozsah je pro bakalářskou práci více než dostatečný.  

 

Jako modelový materiál byla zvolena měď. Byly připraveny a několika technikami charakterizovány 

nanočástice o typickém rozměru kolem 15 nm. 

 

Práce je členěna přehledně, po úvodu s uvedením do problematiky nanočástic jsou popsány použité 

experimentální techniky a následuje výsledková část a závěr. Je zřejmé, že student dostatečně pronikl do 

principů použitých experimentálních technik a jejich efektivního využití a zejména, že chápe smysl tématu 

práce. 

 

Na práci je vidět pečlivost a promyšlenost přístupu studenta, který se s podobným tématem již seznámil při 

samostatné laboratorní práci. Tam byl jeho vklad oceněn jako dostatečný pro spoluautorství publikace v 

impaktovaném časopise a jsem přesvědčen, že i v předložené bakalářské práce jsou výsledky podobné 

kvality. 

 

Faktické chyby se vyskytují zřídka a jsou spíše v úvodní části. V kapitole 1.2.1 je u principu magnetronu 

vynechán E×B drift. V kapitole 2.3 je špatně uveden typ použitého elipsometru. Ve výsledkové části práce 

se spíše než chyby nabízejí doplňující otázky, které nabízím k diskuzi. Je škoda, že se nepodařilo získat 

více informací z XPS. I když je patrné, že student odvedl velký kus práce, bylo by dobré zmínit, na kterých 

experimentech a vyhodnoceních dat se nejvíce osobně podílel. 

 

Dále se v práci vyskytují už jen spíše drobné nepřesnosti a odchylky od terminologických nebo 

typografických zvyklostí (nevysvětlené odvozené jednotky, používání kurzívy, "veselé" clustery, AFM 

jako "3D" metoda apod.), které se však v podobném rozsahu nevyhýbají ani publikacím v recenzovaných 

časopisech. 

 

Celkově nenacházím žádné obsahové ani formální vady, které by bránily obhájení předložené práce. 

Dokonce jsem přesvědčen, že je natolik kvalitní, že by po všech stránkách obstála i jako práce diplomová. 

K obhajobě ji zcela jednoznačně doporučuji a hodnotím ji stupněm "výborně". 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
- kapitola 3.2: Musí "aerodynamické zaostření" nutně znamenat, že těžší částice budou na okraji svazku? 

- kapitola 3.4.2: Jak byly měřeny velikosti částic ze SEM snímků? 

- kapitola 3.5: Jaká byla tloušťka vrstvy pro měření UV/VIS propustnosti? 

- kapitola 4 (Závěr): Je (aniž by bylo jinde v práci) zmíněno měření podílu nabitých částic ve svazku. Jaký 

je přibližně onen "hrubý poměr"? 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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