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 Předkládaná práce byla uskutečněna na pracovišti Centra Nanotechnologií VŠB-
Technické Univerzity v laboratořích oddělení technologie a struktury nanomateriálů. Student 
Filip Kovár pracoval aktivně na všech navržených laboratorních postupech. Seznámil se s 
laboratorními technikami mletí, zpracování materiálu v ultrazvukové lázní a adaptoval postup 
mixování z prestižního časopisu Science. Samostatně připravené vzorky zhodnotil pomocí 
sady vhodných analytických metod. Samostatně pracoval na světelné mikroskopii, vykreslil 
záznamy pořízené metodou rentgenové difrakce a účastnil se analýzy materiálu na 
elektronovém skenovacím mikroskopu. Student se naučil pracovat se zahraniční odbornou 
literaturou a samostatně překládal vědecké články a zapracovával do teoretické části. 
 
 Příprava exfoliovaného grafitu až na úroveň dosaženi několika málo grafenových 
vrstev je postup, který je zpracováván za účelem získání kompatibilního materiálu s matricí 
pro přípravu nanokompozitu. V současné době na CNT toto grafitové plnivo je aplikováno do 
2 odlišných matric. Polymerní nanokompozity jsou studovány pro medicinské aplikace 
(spolupráce s UTB Zlín a NIMP Bukurešt, Rumunsko) a kombinováno se sírou pro využití v 
katodách Li baterií (Graphene Batteries Norsko a UDRI Ohio, USA). Oba výzkumy jsou 
řešeny v rámci vědecké sítě CARBFUN. 
 
Celkově hodnotím práci studenta bakalářského závěrečného ročníku jako výbornou. 
 

 
    Dne 26.5.2017   
     Podpis vedoucího práce 
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