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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



 
Z odborného hlediska hodnotím práci jako vynikající. Získané poznatky o vlivu metanolu a 
etanolu, které byly doposud považovány za smáčedla bez specifického vlivu na produkt 
anodického leptání,  jsou velmi zajímavé a ukazují na další možné směry optimalizace přípravy 
nanostrukturních materiálů. V současnosti je autor práce též spoluautorem publikace věnované 
problematice přípravy a charakterizace nanostrukturního křemíku publikované v recenzovaném 
odborném časopise Nanoscale research letters. 
 
Z hlediska formálního předložená práce splňuje veškerá obvyklá kriteria psaní odborného textu. 
Práce neobsahuje závažné věcné chyby, velmi malý počet nepřesností či překlepů svědčí o 
pečlivosti autora při přípravě textu. Na základě výše uvedeného kladného posudku mohu práci bez 
výhrad doporučit k dalšímu řízení s návrhem hodnocení výborně.  
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
-V práci je použito v praxi málo používané sériové zapojení dvojice elektrolyzérů. Proč byla 
tomuto uspořádání dána přednost před v elektrochemii obvyklým paralelním zapojením? 
 
-Je známa chemická (elektrochemická) podstata rozdílného působení metanolu a etanolu jako 
aditiv při anodickém leptání křemíku? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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