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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Svým rozsahem a úrovní předložená diplomová práce plně odpovídá zadání a požadavkům kladeným
na závěrečnou práci.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Závěrečná práce je přehledně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obě části jsou velmi
podrobně zpracovány a logicky na sebe navazují. Teoretická část je věnována struktuře, vlastnostem a
přípravě polyanilinu a montmorilonitu, které byly použity pro přípravu nanokompozitních vrstev typu
polyanilin/montmorillonit. V praktické části práce je popsána příprava nanokompozitních vrstev
nanesených na různých substrátech. Dále je tato část práce věnována měření elektrické vodivosti
připravených vrstev, jejich charakterizaci pomocí mikroskopie atomárních sil a Ramanovy
spektroskopie. Výsledky experimentálně získaných dat jsou vyhodnoceny formou tabulek a
přehledných grafických závislostí, zobrazujících vliv teploty polymerace, doby depozice vrstvy,
velikosti částic montmorillonitu a zvoleného substrátu na výslednou elektrickou vodivost
nanokompozitních vrstev. V závěru je shrnut význam provedených experimentů.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Seznam použité literatury obsahuje 35 citací, mezi nimiž jsou jak původní časopisecké publikace, tak
monografie.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Diplomová práce je zpracována přehledně, srozumitelně a s použitím správné terminologie. Kapitoly
jsou řazeny v logickém sledu, text je vhodně doplněn názornými grafy a obrázky. Autorka se
dopustila několika formálních chyb, které nijak nesnižují kvalitu předložené práce.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
V této diplomové práci byla vypracována metodika optimalizovaného postupu pro přípravu vysoce
homogenních a elektricky vodivých vrstev typu polyanilin/montmorillonit na různých substrátech.
Tenké vrstvy typu polyanilin/montmorillonit jsou unikátní a v rámci této práce byly prostudovány
další, dosud nepublikované, podmínky přípravy.
Výsledky předložené diplomové práce lze využít pro přípravu nanokompozitních vrstev typu
polyanilin/montmorillonit, které mohou být připraveny na různých substrátech. Vzhledem k tomu, že
vrstvy deponované na křemičitých substrátech a polyesterové folii vykazují elektrickou vodivost v
řádu 1•103 S•m-1, nabízí se praktické využití v těch aplikacích, které požadují nejen elektrickou
vodivost, ale také optickou transparentnost. V případě polyesterových folií je výhodou možnost post-
depozičního tvarování výsledné vrstvy.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Je nutno ocenit, že studentka při zpracovávání diplomové práce projevila mimořádnou pečlivost,
odpovědnost a samostatnost.  Velmi dobře se orientovala v zadané problematice, jak po stránce
teoretické, tak i praktické. Také je nutno vyzdvihnout, že diplomantka sepsala závěrečnou práci v
anglickém jazyce.
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