
Posudek oponenta na baka|ářskou práci studenta Václava Tyrpekla:

Příprava a charakt erizace nanokompozitů CoFe2Oa

Cílem práce byla příprava nanokompozitu CoFezoa v matrici Sio2 pomocí nově navrženého
postupu, ověření funkčnosti tohoto postupu a jeho optimalizace. Podstatou této přípravy je přidání solu
feritu do prekurzorů matrice a její následná gelace v emulzi za podmínek vedoucích ke tvorbě kuliěek
nanokompozitu o velikosti několika mikrometni. Připravené materiály byly charakterizovány
obvyklými metodami.

Václav Tyrpekl n|ád| jak syntetickou část práce, tak ěást zabývajicí se charakterizaci mateiálů.
Zde bych rád zdirazni| zejména velmi důkladnou zralost práce se skenovacím a transmisním
elektronovým mikroskopem, včetně metody EDS.

Práce je formálně rozdě|ená do několika kapitol. První čtyři kapitoly (nepočítaje úvod) popisují
teoretické zák|ady problematiky nanomateriálů, koloidních systémů, přípravy nanočástic a metody sol-
gel. Další kapitola popisuje použité metody charakterizace nanostruktumích materiálů. Poslední
kapitola obsahuje vlastní experimentální práci, diskuzi ýsledků azáxěr.

K práci mám následující poznámky a komentáře:

Formální nedostatky
- práce obsahuje některé gramatické a typografické chyby. Týo chyby byly osobně projednány
s panem Tyrpek|em a v posudku nejsou dále zmiňovány.
- kapitoly 2 _ 5 mohly bfi slouěeny do jedné zabývajici se teoreticloým úvodem do problematiky.
Členění práce by tak získalo větší přehlednost.

obsahové
-některé pojmy a popisy obrázků mohly bý vysvětleny detailněji. Např.:

. obr. 6 /str. 13: kdy vznikají v systému normální a kdy reverzní micely?

o Str. 18: Jak by|a získána hodnota kritické micelární koncentrace směsi |Co(DS)2] l
lFe(DS)rl

. Jakým způsobem byla vyhodnocována velikost částic (nanokrystalů i kuliček
nanokompozitu).

Celkově práce působí velmi dob4ým dojmem a experimentální ěást přináší nové, dosud
nepopsané poznat|<y, které by si v další fázi zas|oužily publikování v odbomé literatuře.

Práce splňuje podmínky stanovené pro obhajobu bakalrářs\ých prací a doporučuji ji přijmout
jako podklad k obhajobě. Na základě předložené práce navrhuji hodnocení: jedna.

Y Praze dne 13.6.2006
Jiří Plocek
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