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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Ano, svým rozsahem a úrovní předložená bakalářská práce plně odpovídá zadání.

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 podrobně
zpracovány a logicky na sebe navazují. Teoretická část práce je věnována struktuře a vlastnostem
polypyrrolu, a montmorillonitu, které byly použity pro přípravu vodivého práškového nanokompozitu
typu polypyrrol/montmorillonit, dále pak základním informacím o molekulárním modelování, které
bylo použito jako nástroj pro objasnění vnitřní struktury nanokompozitů.  V praktické části práce je
přehledně popsána příprava všech vzorků, na kterou navazuje výčet provedených analýz. Výsledky
experimentálně získaných dat jsou vyhodnoceny formou tabulek a přehledných grafických závislostí.
V závěru je shrnut význam provedených experimentů.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Seznam použité literatury obsahuje osmnáct odkazů, mezi nimiž jsou, jak původní časopisecké
publikace, tak monografie. Jen čtyři odkazy jsou v českém jazyce, zbylé jsou v anglickém jazyce
publikované v mezinárodních impaktovaných časopisech. Doporučené literární zdroje byly nahrazeny
(po konzultaci) jinými plnohodnotnými zdroji.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Bakalářská práce je zpracována přehledně, srozumitelně a s použitím správné terminologie. Kapitoly
jsou řazeny v logickém sledu, text je vhodně doplněn názornými grafy a obrázky. Zde je nutno
vyzdvihnout, že autorka sepsala závěrečnou práci v anglickém jazyce. I když výsledný text není
stylově jednolitý, jazykově je práce na dobré úrovni. Autorka se dopustila také 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:
Bakalářská práce přináší nové poznatky v praktické části práce, která je věnována objasnění vnitřní
struktury nanokompozitu polypyrrol/montmorillonit. Molekulární modelování v kombinaci s
výsledky experimentálních analýz pomohlo objasnit uspořádání mezivrství montmorillonitu v
připravených nanokompozitech, tedy přesný počet polymerních řetězců, jejich vzájemné polohy,
orientaci a uspořádání v mezivrství. Znalost vnitřní struktury nanokompozitů pomůže porozumět
jejich elektrickým vlastnostem, které budou studovány v rámci diplomové práce.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Je nutno ocenit, že studentka při zpracovávání závěrečné práce projevila pečlivost, odpovědnost a
samostatnost.  Velmi dobře se orientovala v zadané problematice, jak po stránce teoretické, tak i
praktické. Jedinou výtkou je podcenění náročnosti sepisování práce v anglickém jazyce, což vedlo k
časové tísni před termínem odevzdání práce. Toto podcenění jistě pramenilo z nezkušenosti a do
budoucna se studentka této chyby vyvaruje.
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