
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   

 bakalářské práce   diplomové práce 

 

 

 

Autor/ka: Bc. Jiří Kratochvíl 

Název práce: Příprava nanokompozitních tenkých vrstev 

Studijní program a obor: Fyzika, Fyzika kondenzovaných soustav a metriálů 

Rok odevzdání: 2015 

 

 

 

Jméno a tituly vedoucího/oponenta: doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. 

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v ČB 

Kontaktní e-mail: stranv00@centrum.cz 

 

 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající  velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 

 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Předložená diplomová práce je experimentálního charakteru a je zaměřena na přípravu tenkých 

nanokompozitních vrstev s využitím plazmových metod. Základním objektem výzkumu, 

provedeného v rámci diplomové práce, byla příprava nanokompozitů založených na polymerní 

matrici se zabudovanými kovovými nanočásticemi (Ag). Při řešení diplomové práce se autor 

soustředil na studium vlastností kompozitu s ohledem na vliv různého materiálu polymerních 

matric (nylon vs. PTFE) a vlivu stříbrných nanočástic připravených různými metodami (konvenční 

magnetronové naprašování vs. magnetronové naprašování pomocí GAS). 

 

První dvě kapitoly jsou rešeršního charakteru a autor v nich seznamuje s teoretickým úvodem a 

stavem současného poznání zabývajícího se danou problematikou. Jsou popsány a je zmíněna 

teorie také diagnostických metod, které jsou v práci použity. Tato úvodní část je psána čtivě, autor 

se soustředí pouze na důležitá fakta a čtenáře dobře připravuje na další, nejdůležitější část své 

práce. V této jsou prezentovány výsledky ve formě kapitoly 3 v celkovém rozsahu cca 50 stran. 

Dle mého pochopení autor provedl a dobře zpracoval velký počet experimentů, na jejichž základě 

je možné stanovit základní vlastnosti deponovaných nanokompozitů s ohledem na jejich budoucí 

uplatnění. V tomto ohledu autor zrealizoval podrobný a pečlivý screening, v němž hodnotí 

charakteristiky a vliv jednotlivých deponovaných komponent, tj. polymerů a nanočástic - např. 

velikost, distribuce, homogenita, struktura atd. Základním testům byly podrobeny i deponované 

nanokompozity u kterých byla zjišťována jejich stabilita (na vzduchu, ve vodě, v závislosti na 

teplotě okolí) a antibakteriální účinky. Tyto parametry byly vyšetřovány s ohledem na potenciální 

aplikace nanokompozitů jako antibakteriálních materiálů. Výsledky jsou prezentovány formou 

srozumitelných grafů a podrobným slovním popisem. V celé práci jsem nenalezl žádné evidentní 

odborné chyby, autor správně argumentuje, podkládá tvrzení citacemi relevantní literatury či 

přináší vysvětlení v souladu s teorií. V případě diskutabilních výsledků autor uvádí možné důvody, 

správně se však vyhýbá nepodloženým spekulacím. 

 

Práci hodnotím také velmi kladně po její formální stránce. Práce je prostá gramatických chyb, 

překlepů a je stylisticky čistá. Výsledkem je, jak už bylo řečeno, čtivý monolitický text. V práci je 

velké množství ilustrací. Tyto nejsou pouze „obyčejnými obrázky“ ale zdařile doplňují text, 

znázorňují základní výsledky či pozorované vlastnosti. Výsledky zpracované do grafů, jsou 

názorné, přehledné, dobře prezentované, velmi snadno čitelné. Jako případný nedostatek lze 

poukázat na ne vždy přesné transkripce zažitých anglických výrazů do českého jazyka. Stejně tak 

autor užívá psaní „Nylon“ místo „nylon“. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že předloženou diplomovou práci jsem s chutí přečetl a považuji ji za 

velmi zdařilou. Jsem přesvědčen, že je přínosná odborné komunitě neboť přesvědčivě prezentuje 

výsledky screeningu aplikačně zajímavých nanokompozitů v širokém rozsahu podmínek. Dle 

mého posouzení autor provedl standardní až spíše větší objem experimentální práce, kterou je 

schopen prezentovat velmi dobrou cestou na vysoké odborné úrovni. Na tomto místě také oceňuji, 

že autor uvádí (většinou v poznámce pod čarou), které výsledky byly získány v rámci kolegiální 

spolupráce a kdo se na jejich nabytí podílel. Tato skutečnost však nijak výrazně nesnižuje objem 

práce provedené jejím autorem. 

 

Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

a) Obr. 39, 40, 41 prezentují závislost depoziční rychlosti na některých fyzikálních 

parametrech. Jednotky depoziční rychlosti jsou uváděny v jednotkách Hz/s. Může autor 

vysvětlit jejich užití? Je možné pomocí kalibrace určit depoziční rychlost v jednotkách 

nm/s.  

b) Antibakteriální vlastnosti byly zkoumány na bakteriích Escherichia coli a Bacilus subtilis. 

Proč byly vybrány právě tyto dva druhy bakterií? 

c) Z práce úplně nevyplývá jak, a zdali lze řídit uvolňování Ag nanočástic z připraveného 

kompozitu. Mohl by autor podat komentář k tomuto jevu? 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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