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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Bc. Jiří Kratochvíl zahájil magisterské studium ve školním roce 2012/2013. Velmi rychle pronikl 

do studované problematiky a od počátku se aktivně podílel na návrhu experimentů. Naprostou 

většinu v práci prezentovaných výsledků osobně naměřil i zpracoval, přičemž jeho vlastní podíl je 

v předkládané práci jasně vymezen.  

 

Předkládaná diplomová práce je dobře strukturovaná: obsahuje stručný úvod do problematiky 

přípravy nanokompozitních materiálů a definice základních pojmů, přehled a popis použitých 

experimentálních a diagnostických technik a dostatečně popsané a diskutované experimentální 

výsledky. Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Ačkoliv se během svého studia Jiří Kratochvíl podílel na celé řadě experimentů zaměřených na 

studium různých typů nanokompozitních materiálů, což je možné dokumentovat na několika 

konferenčních příspěvcích a článcích, na kterých se spolupodílel (Kylian, O.; Kratochvil, J.; 

Hanus, J.; et al. THIN SOLID FILMS  550 (2014) 46-52,  Kuzminova, A.; Shelemin, A.; Kylian, 

O.; et al. VACUUM  110 (2014) 58-61), pro diplomovou práci vybral pouze výsledky týkající se 

přípravy a charakterizace nanokompozitů Ag/plazmově polymerizovaný nylon a Ag/plazmově 

polymerizované PTFE. I přes to, že tato problematika je studována již delší dobu, Jiřímu 

Kratochvílovi se podařilo díky pečlivému návrhu experimentů dosáhnout velmi originálních 

výsledků. To se týká jak srovnání vlastností Ag nanočástic připravovaných dvěma různými 

metodami – magnetronovým naprašováním a pomocí plynových agregačních zdrojů, tak i velmi 

komplexní charakterizace vlastností, a zejména stability připravovaných nanokompozitů za 

zvýšené teploty či ve vodném prostředí. Posledně jmenované výsledky jsou velmi zajímavé 

zejména s ohledem na možné využití nanokompozitních materiálů jako antibakteriálních povlaků 

či při přípravě biosenzorů. Některé z dosažených výsledků již byly publikovány (Kratochvil, J.; 

Kuzminova, A.; Kylian, O.; et al. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY  275 (2015) 296-

302), některé jsou v současné době připravovány k publikaci.  

 

Práce neobsahuje zásadní chyby a její rozsah i forma odpovídají požadavkům kladeným na 

diplomovou  práci. Lze též konstatovat, že v práci prezentované výsledky splňují cíle diplomního 

úkolu. Práci doporučuji uznat jako diplomovou práci s hodnocením výborně. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Žádné. 

 

Práci  

 doporučuji  
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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