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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:
Denisa Kubániová se v laboratoři Mossbauerovy spektroskopie od roku 2011 aktivně
podílí na řešení grantu "Hyperjemné interakce v nanočásticich. a nízkodimenzionálních oxidech
železa". Osvědčila schopnost nastudovat příslušnou fyzikální problematiku hyperjemných
interakcí v nanočásticích oxidů železa. Úspěšně zvládla metodiku Mossbauerovy spektroskopie v
magneticky uspořádaných látkách při nízkých teplotách a v externích magnetických polích.
Předložená bakalářská práce je věnována identifikaci chemického a fázového složení
nanočástic oxidů železa, které jsou připraveny jednak synteticky sol-gel metodou v amorfní Si02
matrici v závislosti na koncentraci oxidu železitého a žíhací teplotě, ale také biologickou cestou
jako produkt bakterií rodu Geoalkalibacter ferrihydriticus v závislosti na koncentraci chininu
v kultivačním roztoku.
Na analýzu obsahu jednotlivých polymorfů Fe203 v Si02 matrici pomocí mossbauervských
spekter je aplikován "Core-shell" model magneticky uspořádaných nanočástic. Stechiometrie
nanočástic magnetitu, které jsou produkovány baktériemi, byla určena z mčssbauervských spekter
měřených při teplotě kapalného helia v externím magnetickém poli. Mossbauerova spektroskopie,
jako základní metoda studia, je vhodně doplněna výsledky z DC magnetických měření, RTG
difrakce, NMR a transmisní elektronové mikroskopie.
Po formální stránce je práce napsána na vynikající odborné úrovni v rozsahu odpovídající
spíše diplomové práci, obsahuje originální výsledky a jen několik překlepů. Po stránce grafické by
mohly být ve výsledkové části sjednoceny velikosti fontů v popiscích os grafů. Vzhledem k tomu,
že nejsem rodilý mluvčí, tak nehodnotím jazykovou úroveň.
Vybrané téma bakalářské práce je aktuální nejen z hlediska možných aplikací v medicíně
(magnetická hypertermie, cílený transport léčiv, zvýšení kontrastu při zobrazování pomocí jaderné
magnetické rezonance - MR!) a technice (záznamová média), ale také z hlediska specifických
fyzikálních vlastností nanočástic, které souvisí s rostoucím vlivem povrchových vrstev při
zmenšování velikosti částic.
Kladně hodnotím také prezentaci výsledků bakalářské práce ve formě přednášky na
mezinárodní konferenci "Mossbauer Spectroscopy in Material Science", Olomouc 2012. Výsledky
dosažené v rámci bakalářské práce budou následně publikovány v mezinárodních časopisech.
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Jaké jsou typické experimentální
z mossbauerovských spekter?
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