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Posudek školitelů na doktorskou práci Mgr. VladimÍra Vrkoslava "Vyvojsenzorů na bázi porézního křemíku...

Mgr. Vladimír Vrkoslav v předložené práci tématicky navazuje na problematiku
řešenou v rámci své diplomové práce a na disertační piáci RND;. Tomáše Chvojky,
Dr. Vyvoj senzorů chemických látek představuje tra.diční výzkumnou problematiku
dlouhodobě řešenou na katedře analytické chemie, předloŽená praie ýznamněrozšiřuje tématiku na oblast základního a aplikovaného materialoveho vyzkumu a
konstrukce optosenz.orů. Předložená práce je interdiscipliniírní, dosažené výsledkyjsou příkladem neformální a úzké lPoluPráce příródovědných a technickýcír
pracovišť, konkrétně Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK;Kateder analytióké,
anorganické, organické a jaderné chemie PřF UK a Ústavu analytickó chemie všcHr
v Praze.

Mgr. Vladimír Vrkoslav v pruběhu doktorského studia teoreticky i prakticky zvládl
obsáhlou problematiku zahrnující vybraná témata fyziky pevné.fáne, oiganické
chemie, elektrochemie a spektroskopie. Podrobně se seznámil s úskalími práce
s nekomerčními aparaturami, ýznamně se podílel na jejich konstrukci a praktickém
testoviíní. Pracoval velmi cílevědomě a systematicky, byl schopen 

'u*o'tutně 
ř.šit

zadané výzkumné úkoly a formulovat zaměření experimentální práce. Po celou dobu
doktorského studia byl platným auznávanýmělenem',.'ýzkumnéikupiny vedené Doc.
Jurajem Dianem, se smyslem pro týmovou práci, vysokým p,aco'nním nasazením a
velkou odpovědností. Dosažené qýsledky, ježvýznarrnéiozsizu;i spektrum malostí o
porézntm křemíku a jeho moŽných analytických aplikacíctr, uyry zpracovávány do
řady publikací v zahtaničních odbomých časopisech a dá|e p'ó'e''tá'any ve formě
přednášek a posteru na tuzemských a zaltaničních konfererrcích. Podábný vyčet
publikačních a prezentačních aktivit je uveden v pÍí|oze tohoto posudku. I kdyŽ jsou
dosažené výsledky produktem týmové práce, můŽeme konstatovat, Že podil Mgr.
Vladimíra Vrkoslava na jejich dosažení je naprosto zásadní. Vysoký je i jeiro podíl na
přípravě publikací, posteru a přednáškových ptezentaci. v prubĚtru doktorského
studia se ochotně podílel na předepsaných výukovych aktivitách, úspěšně působil jako
lektor v zák|adním praktiku analyické chemió, opakovaně se aktivně účastnil
odborného seminaře ,,Nové materiály v moderních chemických aplikacích..
pořádaného katedrou chemické fyziky MFF UK.
Záv&em můŽeme konstatovat, že Mgr. Vladimír Vrkoslav splnil veškeré formální'
studijní, odborné a pedagogické povinnosti předepsané pio doktorské studium,
předloŽenou práci bez výbrad doporučujeme k dalšímu řizení jako podklad pro
udělení vědeckého titulu Ph.D.
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