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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Kvantitativní určení podílu amorfní fáze s rozumnou přesností je poměrně obtížný problém dosud 
uspokojivě nevyřešený narozdíl od materiálů práškových, kde jsou vhodné metody vypracovány,  i 
když i to je vcelku problematické. V daném případě byla potřeba věnovat se tomuto tématu 
vývolána řešením projektu zaměřeném na nanokrystalické materiály a tenké vrstvy kysličníků, 
zejména kysličníku titaničitého a v práci tak byly využity tyto vzorky. O významu těchto vzorků se 
autor krátce zmiňuje v úvodu. V dalších částech se pak věnuje metodice vyhodnocování rtg 
difrakčních záznamů, zejména Rietveldově metodě, dále pak užívaným metodám určování podílu 
amorfní fáze a seperaci překrývajících se reflexí tzv. Le Bailovou metodou. Pro určení amorfního 
podílu byla užita metoda PONKCS, která sice byla publikována již v roce 2006, ale žádná její 
aplikace na tenké vrstvy nebyla nalezena. 
Zvláštní a nezbytnou pozornost věnoval autor problému správného odečtení pozadí od amorfního 
substrátu. Při zpracování používal častečně prostředí Gnuplotu a napsal i svůj program na separaci 
difrakčních profilů, i když původní záměr vytvoření programu pro celkové zpracování záznamu se 
v raámci bakalářské práce ukázalo jako nereálné. Ve vlastní experimentální části provedl autor 
analýzu dvou sad celkem osmi vzorků, kdy kromě určení amorfního podílu bylo vždy třeba 
nejprve provést fázovou analýzu krystalických fází. 
 
K práci mám drobné připomínky. 
Příliš se mně nelíbí český termín „vypřesňování“. Přednost je dávána „upřesňování“ nebo 
„zpřesňování“. Kapitola závěr je delší a částečně obsahuje i diskusi. Vhodnější by bylo vydělit  
samostatně stručné shrnutí – závěry. 
 
Autor při práci prokázal samostatnost a přicházel i s vlastními náměty. Své výsledky prezentoval 
formou posteru na Evropské konferenci o práškové difrakci v Bari (červen 2016), kde jsem se 
mohl přesvědčit i o tom, že příspěvek vzbudil zájem. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
1. Jak si vysvětlujete slabé hodnoty reflektivity u zkoumaných vrstev?  
2. Proč nebylo možné zafixovat parametry pozadí od substrátu? 
3. U vztahu 2.24 jsou definovány jednotlivé veličiny. Není mně ale zřejmý jejich význam (npař. 
objem základní buňky) u amorfních materiálů. 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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