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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Práce se věnuje přípravě monokrystalů oxidických materiálů, jmenovitě TiO2 a rubínu, metodou 

zonální tavby. Úvod práce tvoří široké pojednání o krystalech, defektech krystalů a moderních 

aplikacích monokrystalů. Zvláštní pozornost je věnována kvazikrystalům. Kapitoly jsou velmi 

kvalitní rešerší a mají formu pěkného učebnicového textu. Následující kapitola pojednává 

o metodách růstu monokrystalů, stručně popisuje několik známých metod a velmi detailně metodu 

plovoucí zóny. Především zde autorka čerpá i z mnoha cizojazyčných zdrojů. Poslední kapitola 

teoretického úvodu čtenáře seznamuje se základními difrakčními metodami charakterizace 

krystalů. Velké množství citovaných zdrojů a samotný rozsah těchto částí potvrzuje, že se autorka 

velmi dobře seznámila s problematikou růstu monokrystalů. Experimentální část popisuje přípravu 

tyčí pro růst, samotný proces růstu a výsledky rtg. metod na určení kvality a struktury výsledných 

monokrystalů. Závěr práce diskutuje vliv nečistot na barvu připravených krystalů a obecně 

důležité vlastnosti materiálů pro techniku růstu monokrystalů metodou zonální tavby. Za těmito 

částmi práce stojí mnoho experimentálního úsilí, práce s velmi pokročilou technologickou 

aparaturou a metodami rtg. difrakční analýzy. Jejím praktickým výsledkem je příprava 

monokrystalů anatasu a rubínu. 

Práce je vypracována velmi pečlivě. Jediné, na co bych zde upozornil, neboť to nepovažuji za 

zcela vhodné v odborném textu, je používání odkazů na články v neodborných mediích, které 

neobsahují další reference na původní literaturu. Nicméně ty se objevují jen v úvodní části. 

Oceňuji velmi jak kvalitní pojednání o krystalech v úvodu, tak i originální praktické výsledky této 

práce. Zvláště pak přípravu „velkého” krystalu anatasu. Tato krystalická forma TiO2 je velmi 

žádáná v moderních aplikacích a výsledky měření na monokrystalech anatasu v literatuře chybí. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) V úvodu práce jsou velmi pěkně popsány kvazikrystaly. Bylo by možné vysvětlit, co to jsou 

tzv. „nesouměřitelné modulované struktury”? Dala by se modifikovat definice krystalu tak, 

aby se do ní vešly kvazikrystaly i tyto modulované struktury? 

2) Dají se uvést konkrétní podmínky (teplota, rychlost otáčení) růstu jednotlivých krystalů? 

V práci jsem našel jen velmi hrubé rozsahy. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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