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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Ano, závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení záverečné práce včetně hodnocení její struktury, návaznosti a úplnosti
jednotlivých částí:
Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol a shrnutí dosažených výsledků je obsaženo v
dvoustránkovém závěru.
V "Úvodu", je uveden cíl bakalářské práce a stručný popis následujících kapitol.
V kapitole "Polovodiče" je obsažen obecný popis polovodičů a základní koncepce pásového modelu
jejich elektronové struktury.
V kapitole "Úvod do optické spektroskopie", jsou popsány základní interakce (absorpce, transmise a
reflexe) mezi zářením a pevnou látkou.
Detailněji se tato kapitola hlouběji věnuje difúzní reflexi u práškových vzorků a příslušnou teorii
Kubelka-Munk.
V následující kapitole je popsáno experimentální vybavení a základní metody měření dat,
relevantních pro danou problematiku.
Kapitola "Určení energie zakázaného pásu", obsahuje experimentální výsledky a jejich diskuzi v
rámci zadaného tématu.
V "Závěru", jsou shrnuty výsledky práce a doplněn seznam literárních referencí.
Na str. 37 zaznamenávám ne zcela vysvětlenou disporporci mezi energií zakázaného pasu určenou z
absorpčního spektra Kubelka-Munk a na druhé straně z Taucova grafu.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V práci bylo použito 31 relevantních literárních pramenů, což lze u bakalářské práce považovat za
naprosto dostatečné.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce je bakalářská práce psána přehledně a srozumitelně, a je doplněna řadou obrázků
a grafů na velmi dobré grafické úrovni.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Bakalářská práce velmi přehledně shrnuje metodiku optického stanovení šířky zakázaného pásu
polovodičů analýzou průběhu Taucova grafu.
Přináší ne zcela rozšířenou metodu přesnějšího nalezení inflexního bodu stanovením maxima průběhu
jeho první derivace.
V této souvislosti může prohloubit znalosti uvedené metodiky zejména v chemické komunitě, kde se
tečna v inflexním bodě často určuje intuitivně graficky.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Studentka pracovala aktivně a v příslušné problematice se dobře orientovala.
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