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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Radka Štefaníková provedla po zadání tématu práce nejprve rešerši problematiky týkající se 

smáčivosti a dynamiky schnutí kapek a seznámila se s používaným experimentálním zařízením a 

diagnostickými metodami nezbytnými pro základní charakterizaci chemického složení, morfologie 

a smáčivosti povrchů. Následně se podílela na prováděných experimentech, průběžně konzultovala 

dosažené výsledky a velmi aktivně se podílela na návrhu dalšího postupu.  

 

V rámci předkládané práce se zaměřila na studium dvou typů povrchů a to konkrétně na výzkum 

smáčivosti a dynamiky schnutí vody na polyetherketonových (PEEK) fóliích před a po jejich 

opracování atmosférickým plazmatem a na studium schnutí kapek vody na hydrofobních 

nanostrukturovaných fluorouhlíkových vrstvách připravovaných pomocí plynových agregačních 

zdrojů a magnetronového naprašování. U obou studovaných materiálů se podílela jak na jejich 

přípravě, tak i na jejich následné charakterizaci (AFM, XPS, určování smáčivosti). Na tomto místě 

bych chtěl ocenit preciznost prováděných experimentů i velké množství získaných dat a jejich 

originalitu. To se týká zejména prokázání vlivu povrchového chemického složení a morfologie 

nejen na smáčivost, ale i na dynamiku zasychání kapek na studovaných površích, což je výsledek 

zajímavý i s ohledem na možné aplikace. 

 

Předkládaná bakalářská práce odpovídá po formální stránce požadavkům kladeným na 

bakalářskou práci a je dobře strukturovaná: obsahuje stručný úvod do studované problematiky, 

popis přístrojového vybavení a postupů používaných v rámci této práce i nejdůležitější dosažené 

experimentální výsledky. Ty jsou popsané a dokumentované na dobře zvolených a přehledných 

grafech a obrázcích i pečlivě diskutované.   

 

Doporučuji tedy uznat práci Radky Štefaníkové jako bakalářskou a navrhuji ji ohodnotit stupněm 

výborně. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nepřipojuji žádné doplňující otázky. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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