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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Předmětem bakalářské práce je seznámit se se základními metodami růstu syntetických 

monokrystalů a jejich následnou charakterizací. 
Úvod práce je věnován kvalitní rešerši, kde se autorka seznamuje se základy 

krystalografie; velmi pěkně a přehledně je zpracována kapitola věnovaná vlastnostem reálných 
krystalů. Na tyto kapitoly navazuje přehled monokrystalů používaných v technické praxi a popis 
obvyklých metod růstu monokrystalů. Na základě rešerše se autorka rozhodla testovat růst 
monokryslů TiO2 a rubínu metodou plovoucí zóny v opticke peci. 

V části věnované instrumentaci autorka podrobně popisuje optickou pec a samotný proces 
růstu monokrystalů metodou plovoucí zóny. 

Nejdůležitější částí práce jsou kapitoly 6 a 7 věnované experimentální části, výsledkům, 
jejich interpretaci a diskuzi. Autorka podrobně popisuje všechny kroky procesu před samotnou 
přípravou monokrystalů v optické peci. Podrobně je také rozepsán samotný postup růstu 
monokrystalů. V práci je přehledná fotodokumentace připravených monokrystalů. Krystalinitu a 
strukturu připravených monokrystalů autorka ověřila rentgenovými difrakčními metodami. 
Demonstračně si autorka také vyzkoušela orientaci monokrystalů přípravou orientovaného bloku 
monokrystalu TiO2.  

Autorka se v průběhu práce úspěšně seznámila s postupy růstu monokrystalů a jejich 
zpracovaní. Dále je nutno ocenit významný podíl vlastních výsledků a věnovaný čas zadaným 
experimentálním úkolům, jelikož, jak si sama autorka mohla vyzkoušet, růst monokrystalů je 
časově náročný proces. 
Předkládanou práci jednoznačně doporučuji uznat jako bakalářskou práci. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Jelikož se autorce podařilo v rámci bakalářské práce zvládnout technicky dosti pokročilou 
metodou růstu monokrystalů, dovolil bych si položit dva dotazy, jeden technický a druhý 
netechnický.  

1) Proč optické pece s klasickými žárovkami maji obvykle sůdý počet zrcadel, zatímco 
laserové pece lichý počet zdrojů? 

2) Autorka v práci zmiňuje pojem nekongruentní tání, který není v textu nijak vysvětlen. 
Mohla by autorka na dvou jednoduchých binárních fázových diagramech vysvětlit rozdíl 
mezi kongruentním a nekongruentním chováním? 

 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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