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Tématem disertace je studium vybraných vrstevnatých hydroxidů niklu a kobaltu ve formě 

nanodestiček, především jejich z hlediska jejich elektrochemických vlastností. 

V teoretické části práce autorka přehledně popisuje typy vrstevnatých hydroxidů, způsoby jejich 

přípravy a charakterizace. První kapitoly v této části se věnují vrstevnatým hydroxidům obecně, 

včetně jejich aplikací, v dalších kapitolách se potom autorka zaměřuje na vrstevnaté hydroxidy 

kobaltu a niklu. Stručně popisuje jejich strukturu a podrobněji se věnuje jejich elektrochemickému 

chování. Zde se domnívám, že na str. 37 chybí název kapitoly, nebo má být tato část přiřazena pod 

odstavec na str. 36.  

V části Výsledky se autorka zabývá syntézou studovaných hydroxidů a jejich exfoliací. Připravené 

materiály byly charakterizovány rentgenovou práškovou difrakcí, FT IR a UV-Vis spektroskopií a 

DTA/TGA analýzou. Autorka dosáhla ve své práci zajímavých výsledků, především díky tomu, že se 

jí podařilo delaminovat řadu z připravených vrstevnatých hydroxidů, především těch obsahujících 

laktát (vedle autorkou publikovaných látek jsou i vrstevnaté podvojné hydroxidy známy tím, že s 

laktátovými ionty tvoří interkaláty, jež snadno delaminují ve vodném prostředí). Skutečnost, že se 

jedná o nanodestičky, byla potvrzena měřením maloúhlového rtg. rozptylu (SAXS), mikroskopií 

atomárních sil (AFM) a transmisní elektronovou mikroskopií (TEM). V další části práce se autorka 

zaměřila na studium elektrochemických vlastností připravených nanodestiček hydroxidů kobaltu, 

niklu, a směsného hydroxidu kobaltu a niklu. Autorka popisuje, k jakým strukturním změnám dochází 

během cyklovoltametrie studovaných vzorků, což dokládá na změně topografie měřené pomocí AFM. 

Zde bych měl malou připomínku k obrázku 21, na němž jsou zobrazeny povrchy vzorku před a po 

cyklovoltametrii rozdílným způsobem, což znesnadňuje jejich porovnání.  

Závěrem autorka shrnuje poznatky získané při studiu vrstevnatých hydroxidů kobaltu a niklu v 

přehledné formě do deseti bodů. Při své práci se autorce podařilo poprvé popsat přípravu 

nanodestiček ze studovaných vrstevnatých hydroxidů pomocí delaminace a určit úlohu, jakou hrají  

interkalované anionty v tomto procesu. 

 



Předkládaná disertace je celkově čtivá, dobře napsaná práce bez podstatných formálních chyb. K 

práci samotné bych měl následující připomínky: 

Vysvětlení zkratek (ae) a (p) uváděných za zkratkou aniontu ve vzorcích hydroxidů mělo být uvedeno 

v seznamu zkratek. Na str. 39, kde je uvedeno, se snadno přehlédne a obtížně se hledá.  

Proč nebyla provedena elementární analýza samotného hydroxidu niklu označeného LNiH-Lac(ae)? 

 

Práce může být východiskem pro řadu dalších výzkumů v oblasti přípravy nanočástic z vrstevnatých 

hydroxidů. Ke zkoumané problematice bych proto měl následující dotazy: 

Zajímavý je značný rozdíl v obsahu vody mezi LNiH-Lac(p) a LNiH-Lac(ae). Lze tento rozdíl nějak 

vysvětlit? 

Je známo, že vrstevnatý podvojný hydroxid zinku a hliníku (Zn-Al LDH) podléhá delaminaci, pokud 

je nainterkalován dodecyl sulfátem a refluxován v butanolu. Zkoušela autorka připravit nanodestičky 

nějakou obdobnou metodou z jí připravených hydroxidů interkalovaných dodecyl sulfátem? 

Obdobně je známo, že řada vrstevnatých podvojných hydroxidů delaminuje ve formamidu. Zkoušela 

autorka nějaký obdobný postup, tj. delaminaci připravených hydroxidů v nějakém obdobném 

polárním rozpouštědle? 

 

Svou disertační prací autorka přispěla k dalšímu rozvoji problematiky znalostí vrstevnatých 

hydroxidů a vrstevnatých látek obecně. Důležitým poznatkem vyplývajícím z této práce je popis 

delaminace studovaných hydroxidů a charakterizace takto připravených nanočástic. Nanostrukturní 

látky tohoto typu mohou mít i zajímavé aplikační využití, o čemž svědčí značný zájem vědecké 

veřejnosti o tento typ materiálů v poslední době. Z tohoto hlediska je tato práce nezanedbatelným 

příspěvkem ke znalostem těchto materiálů, o čemž svědčí i to, že autorka publikovala své práce v 

několika prestižních odborných časopisech. Jak z předložené disertační práce a přiložených publikací 

vyplývá, autorka prokázala velmi dobré znalosti ve svém oboru a je schopna samostatné vědecké 

práce. 

Disertační práce Mgr. Barbory Hyklové splňuje všechny podmínky stanovené pro disertační práce 

v daném studijním programu.  

Práci proto doporučuji k obhajobě. 
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