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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

V předložené bakalářské práci se řeší vysoce aktuální vědecké i aplikační téma smáčivosti 

nanostrukturovaných povrchů. Autorka se zabývala plazmovou modifikací polymerních folií a 

jejich následnou charakterizací z hlediska chemického složení a smáčivosti. V posuzované práci je 

také studována smáčivost nanokompozitních tenkých vrstev tvořených nanočásticemi a 

plazmovým polymerem. Dobře stanovené zásady pro vypracování práce vhodně navedly 

studentku ke zvládnutí úkolu. 

Práce o rozsahu 38 stran je rozdělena do 3 kapitol plně odpovídajících struktuře vědecké práce. 

V první kapitole autorka s porozuměním uvádí do řešené problematiky na základě doporučené 

literatury. Jasně a srozumitelně objasňuje jednotlivé pojmy a zákonitosti procesu smáčivosti. V 

této části práce je také uveden popis a fyzikální základy moderní metody pro výzkum interakce 

kapalina-povrch založené na studiu zasychání kapalin, která přináší nové možnosti pro 

charakterizaci zkoumaných povrchů. Ve druhé kapitole je popsáno experimentální uspořádání pro 

plazmovou modifikaci polymerních folií, přípravu nanokompozitních vrstev a podána specifikace 

užitých diagnostických zařízení. V následující třetí kapitole jsou uvedeny výsledky a provedena 

jejich diskuse. 

Práce shrnuje výsledky řešení sestávající nejprve z modifikací povrchu PEEK folií pomocí 

dielektrického bariérového výboje. Byl studován vliv doby opracování a stárnutí na výslednou 

smáčivost. Bylo zjištěno, že chemické změny jsou hlavním parametrem ovlivňujícím efekty 

smáčivosti pro tyto vzorky. Vliv drsnosti byl studován zvlášť v druhé části práce, která odhalila 

zajímavé jevy při schnutí kapek na nanokompozitních površích s jedno- anebo více-škálovou 

drsností. 

Práce je napsána pečlivě s minimálním množstvím překlepů. Je dobře graficky zpracována. 

Výsledky jsou dokumentovány v pěkně zpracovaných grafech a tabulkách. Práce je průběžně 

ilustrována vhodně volenými schématy a fotografiemi experimentálního zařízení. Autorka 

prokázala vědecké schopnosti a proniknutí do náročné specializace. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

Pro diskuzi navrhuji, aby autorka shrnula a porovnala základní modely smáčivosti včetně modelů 

Wenzela, Cassie-Baxtera se slabou či silnou adhezí, případně i gekonového modelu. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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