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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Ano, bakalářská práce odpovídá zadání.

2. Základní hodnocení záverečné práce včetně hodnocení její struktury, návaznosti a úplnosti
jednotlivých částí:
Teoretická část práce dokládá, že studentka se seznámila s oblastí vodivých polymerů, fylosilikátů a
nanokompozitů založených na těchto materiálech. Domnívám se však, že by práci prospělo méně
detailů o struktuře fylosilikátů a že více pozornosti mělo být věnováno části o molekulárním
modelování, které bylo spolu se samotnou přípravou vzorků hlavní náplní práce. Z šestnácti stran
teoretické části práce jsou molekulárnímu modelování věnovány necelé tři strany, přičemž pouze
jedna z nich obsahuje informace o modelovacích nástrojích použitých přímo v této práci (silové pole,
optimalizační algoritmy a metody výpočtu nábojů).
O nedostatku pozornosti svědčí rovněž chybné odkazy na literaturu, kdy u citace č. 8 došlo k
rozdělení na dvě citace a následnému posunutí čísel dalších odkazů.
Praktická část je naproti tomu sepsána velmi přehledně, je logicky a návazně členěna, diskuze
jednotlivých výsledků je dostatečná a závěr shrnuje vše podstatné.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Bakalářská práce obsahuje osmnáct odkazů na literaturu a text práce dokládá, že studentka se s těmito
zdroji důkladně seznámila. Naneštěstí není citován ani jeden ze čtyř doporučených literárních zdrojů.
Tyto však jsou nahrazeny zdroji podobného obsahu: Valášková (2012) a Melka a Šťastný (2014)
namísto Weiss a Kužvart (2005), Hinchliffe (2008) namísto Comba and Hambley (1995),
Tabačiarová (2015) a Omastová (2013) namísto Mravčáková (2007). Z osmnácti odkazů jsou pouze
čtyři v českém jazyce a v případě plných třinácti odkazů jde o citace odborných publikací v
mezinárodních impaktovaných časopisech.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
V prvé řadě je nutno vyzdvihnout a kladně hodnotit skutečnost, že práce je sepsána v anglickém
jazyce, a to na základě vlastní volby studentky. Několikrát se vyskytující český slovosled v
anglických větách lze považovat za začátečnickou chybu, avšak celkově je jazyk práce ucházející.
Text však trpí nevyvážeností stylu a lze poznat, že některé pasáže se studentce psaly lehčeji, jiné
méně lehce. Celkovému dojmu by dozajista prospělo ještě několikeré pročtení. Obrázky i tabulky
jsou správně očíslovány a srozumitelně popsány. V popisu převzatých obrázků jsou citace na původní
zdroj.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
V rámci bakalářské práce byl realizován původní výzkum zahrnující přípravu a charakterizaci
nanokompozitů na bázi montmorillonitu interkalovaného vodivým polypyrolem připraveným pomocí
dvou různých oxidačních činidel. Práce ukazuje vliv těchto dvou metod přípravy na strukturu
výsledného materiálu a skrze výsledky molekulárního modelování v těsné vazbě s výsledky
experimentálních analýz vůbec poprvé ukazuje uspořádání mezivrstevného prostoru nanokompozitu
polypyrrol/montmorillonit. Výběr oxidačního činidla má podle výsledků předkládaných v bakalářské
práci vliv na množství interkalovaného polypyrrolu, na stupeň interkalace a na uspořádání
interkalovaných řetězců. Tyto informace jsou nezbytné pro vysvětlení elektrických vlastností tohoto
materiálu, jejichž měření je plánováno v rámci navazující práce.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Přestože studentka svou práci započala s dostatečným předstihem, došlo v průběhu řešení k



podcenění časové náročnosti jednotlivých kroků, zejména co se samotného sepsání týče. Z toho
důvodu byl text jako takový sepsán za dobu výrazně kratší, než práce tohoto typu vyžaduje, což se
podepsalo zejména na jazykové stránce a vedlo k nedostatkům zmíněným výše. Studentka si je však
podcenění časové náročnosti vědoma a jsem přesvědčen, že do budoucna jí tato zkušenost bude
přínosem.

Lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byly naplněny, bakalářská práce splňuje požadavky VŠB-
TU Ostrava a doporučuji ji klasifikovat stupněm
===velmi dobře===
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Ostrava, 26.05.2016 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.


