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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Práce diplomantky je na aktuální téma tvorby strukturovaných nanočástic s potenciálním využitím
v řadě vědních oborů (léčiva, senzory plynů, katalyzátory, bioaplikace). Je členěna do standardních
celků, kde je popsán aktuální stav poznání, metodika depozic a představeny jsou vlastní originální
výsledky. Zpracování rešerše je na velmi dobré úrovni, autorka cituje řadu relevantních zdrojů,
postihuje dobře podstatu jevů, se kterými se v rámci zpracování setkala. Použité analýzy vystihuje
stručně, ale bez přílišných zjednodušení.
Výsledky experimentů jsou prezentovány přehledně s obsáhlou diskusí. Analytické techniky byly
použity cíleně aje vidět snaha o použití komplementárních technik pro ověření naměřených dat.
Ve všech ohledech považuji práci za velmi zdařilou. Je vidět, že studentka věnovala velké úsilí jak
experimentům, tak jejich zpracování a též sepsání práce. Po jazykové stránce je na velmi dobré
úrovni, v celé práci jsem zaregistroval jen tři překlepy či nepřesnosti. Některé tabulky by bylo
vhodnější nevkládat jako obrázky. Podobně u několika grafů jsou špatně čitelné popisky os,
nicméně jsou popsány v textu a je jasné, jakým veličinám přísluší.
Práci považuji za velmi zdařilou.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Na str.23 je zmiňováno měření teploty termokamerou v IR oblasti. Z jakého materiálu bylo okénko
do aparatury, skrz které bylo měření prováděno?

XRD měření tenkých vrstev bývá zpravidla prováděno při konstantním nízkém úhlu dopadajícího
svazku. Není zcela jasné, zda je tomu tak i v případě měření použitých v této práci.

Na str. 35 zmiňujete měření teploty stěn reaktoru a měření teploty testovacího vzorku. Následně
uváděná teplota (okolo 40°C) byla naměřena kde - na stěnách reaktoru (není jasně uvedeno)?

Předpokládáte použití např. Langmuirovy sondy pro doplnění informace o teplotách elektronů a
iontů?

Na str.37 zmiňujete měření depoziční rychlosti mědi s použitím testovacího vzorku v tubulární
části. Není jasná orientace vzorku - byl kolmo k ose reaktoru nebo paralelně?

Na str.58 jsou v grafech uvedeny transmitance s jednotkou a.u. (arbitrary unit) předpokládám, že
zdánlivý pokles transmitance mezi jednotlivými vzorky není skutečný, ale jde pouze o důsledek
posunutí spekter pro lepší přehlednost. Je to tak?
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