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 Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev oxidu titaničitého a 

jejich charakterizací. Bakalářská práce je rozdělena do dvou vyvážených částí, teoretické a 

experimentální. Teoretická část práce popisuje oxid titaničitý, a to zejména jeho vlastnosti, 

fotokatalytické účinky a využití. Pozornost je rovněž věnována metodám přípravy tenkých 

vrstev, vybraným metodám charakterizace vrstev TiO2 a dopování tenkých vrstev. 

V experimentální části je popsána příprava solů TiO2 a Ag/TiO2 kysele katalyzovaným sol-gel 

procesem, sol-gel procesem řízeným v reverzně micelárním prostředí a sol-gel procesem 

probíhajícím v přítomnosti komplexotvorné látky. Experimenální část se rovněž věnuje 

charakterizaci připravených vrstev, a to metodou vizuálního posouzení, pomocí mikroskopie 

atomárních sil a UV-Vis spektroskopie. V rámci experimentální části práce byla hodnocena 

rovněž fotodegradační aktivita studovaných materiálů. 

 Teoretická část obsahuje všechny potřebné a nezbytné informace studované 

problematiky. Úroveň experimentální části je také na velmi dobré úrovni. Seznam literatury je 

obsáhlý a obsahuje průměrné množství citací v mezinárodních odborných časopisech. 

Bakalářská práce Moniky Cieslarové je sepsána pečlivě, srozumitelně dokumentuje postup 

provedených prací a dosažené výsledky odpovídajícím způsobem hodnotí. Text je vhodně 

doplněn grafy a obrázky. Obsah bakalářské práce zcela odpovídá zadání práce. Po jazykové 

stránce je práce sepsána pečlivě, úhledně a s minimem překlepů. 

 

K práci mám několik poznámek formálního rázu, které jsou uváděny dle výskytu v textu: 

 Přestože dle Zásad pro vypracování bakalářských a diplomových prací není uvedeno 

jako požadavek Seznam obrázků a tabulek, přikláněla bych se příště z důvodu 

přehlednosti o  jejich uvedení.  

 Strana 15: Uvedené rovnice nejsou číslovány a chybí v nich reakční šipky. 

 Strana 25: Kapitola 3.1. – přednosti a nevýhody přípravy solů by se hodila spíše do 

Teoretické části. Ale je to samozřejmě věcí názoru. 

 Strana 31: Chybné označení obrázků v textu – místo Obr. 21 a Obr. 22 má být Obr. 20 

a Obr. 21. 

 Strana 35: Chybné označení obrázků v textu – místo Obr. 22 má být Obr. 23. 

 Strana 36: Chybné označení obrázků v textu – místo Obr. 25 a Obr. 26 má být Obr. 26 

a Obr. 27. 

 Strana 44: Chybné označení obrázku v textu – místo Obr. 32 má být Obr. 33. 

 

 



 

Otázky: 

1. Opravdu je fotokatalýza pouze oxidační proces, jak je uvedeno na str. 11? 

 

2. Fotoaktivita materiálů s počtem vrstev rostla, pouze u materiálu MSG došlo při 

zvýšení vrstev ze 3 na 4 k poklesu aktivity a to výrazně. Jak si tento pokles 

vysvětlujete? (Obr. 32 na str. 43) 

 

3. Vzhledem k tomu, že sama uvádíte, že počet nanesených vrstev silně ovlivňuje 

fotokatalytickou aktivitu, nejeví se mi šťastné porovnávat aktivitu materiálu EASG se 

3 vrstvami s aktivitou materiálu Ag/EASG, u kterého byla nanesena pouze jedna 

vrstva. Myslím si, že v takovém případě nelze posoudit vliv Ag. (Obr. 33 na str. 44) 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou  
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