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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
 
Student Jiří Kratochvíl se od počátku velmi aktivně zapojil do práce v laboratoři. Po zadání tématu 
práce provedl rešerši dané problematiky, seznámil se s potřebnými experimentálními technikami a 
podílel se na prováděných experimentech. Pravidelně konzultoval postup práce a angažoval se i při 
návrhu experimentů.  
 
V předkládané práci se Jiří Kratochvíl věnuje přípravě měděných nanoklastrů pomocí agregačního 
plynového zdroje. Konkrétně se zabýval charakterizací depozičního procesu s ohledem na určení 
závislosti depoziční rychlosti Cu nanoklastrů na depozičních podmínkách (tlaku v agregační i 
depoziční komoře, magnetronovém proudu) a určením základních vlastností Cu nanoklastrů a 
nanoklastrových vrstev, což je vysoce aktuální vědecké i aplikační téma. Jiří Kratochvíl získal 
velké množství originálních experimentálních výsledků, které jsou přehledně shrnuty 
v předkládané práci. Zejména je nutné vyzdvihnout, že se Jiřímu Kratochvílovi podařilo nalézt 
oblast depozičních podmínek zajišťující opakovatelnou depozici homogenních vrstev měděných 
nanoklastrů s relativně úzkým rozdělením jejich velikostí, což je velmi důležitý výsledek pro další 
možné využití, například pro přípravu nanokompositních materiálů s dobře definovanou 
strukturou. Je vhodné zmínit i fakt, že se Jiří Kratochvíl ve své práci neomezuje jen na popis 
dosažených výsledků, ale že se snaží nastínit i další možné směry výzkumu v dané oblasti 
(například modelování transportu Cu nanoklastrů poblíž výstupní štěrbiny nanoklastrového zdroje, 
studium stárnutí nanoklastrových vrstev).        
 
Předkládaná bakalářská práce je dobře strukturovaná: obsahuje úvod a shrnutí základní údajů 
týkajících se studované problematiky, popsané experimentální metody i dostatečně popsané a 
diskutované experimentální výsledky. Práce obsahuje originální naměřené výsledky, které jsou 
v současné době připravovány k publikaci. Po formální stránce práce odpovídá požadavkům 
kladeným na bakalářskou práci. Závěrem konstatuji, že autor prokázal schopnost vědecké práce. 
Práci klasifikuji známkou výborně. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
 
Nepřipojuji žádné doplňující otázky. 
 
 
Práci  
 doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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 výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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