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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Práce je rozčleněna do šesti kapitol. Po krátkém úvodu věnovaném motivaci následuje druhá kapitola
věnovaná stručnému přehledu vlastnosti polovodičů. Další kapitola obsahuje úvod do metod optické
spektroskopie, kde je hlavní důraz kladen na difuzní reflexní spektroskopii, která je hlavním
experimentálním nástrojem práce. Jsou zde uvedeny základní vztahy plynoucí z Kubelkovy-Munkovy
teorie odrazu na difuzních površích a stručný nástin do Taucovy teorie optických přechodů, která
vede k rovnici následně použité pro stanovení energie zakázaného pásu polvodivých nanočástic. V
následující kapitole je uveden přehled experimentálního vybavení se zaměřením na základní poznatky
z radiometrie. Hlavní část práce pak tvoří pátá kapitola, která je věnována samotným experimentům a
vyhodnocení získaných dat.

Autorka zvládla, realizovala a demonstrovala experimentální metodiku na čtyřech vzorcích
nanočástic - ZnO, WO3, TiO2 a g-C3N4. Výsledky byly porovnány s daty dostupnými v literatuře.
Byl též diskutován vliv kroku vlnové délky na přesnost stanovení šířky zakázaného pásu. Dále
autorka porovnala své výsledky získané pomocí Taucovy rovnice s výsledkem získaným přímo z
Kubelka-Munk funkce. V poslední, šesté kapitole je provedeno shrnutí získaných výsledků a diskuse
možných příčin rozdílu mezi získanou hodnotou velikosti  zakázaného pásu a hodnotami uváděnymí
v literatuře.

Samotná práce je dobře rozvržena a kapitoly mají logickou návaznost. Pojmy a metody jsou
vysvětleny na dostatečné úrovni. Výklad je proveden jasně a srozumitelně.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Použitá odborná literatura dostatečně postihuje problematiku stanovení šířky zakázaného pásu
pomocí difuzní reflexní spektroskopie, včetně metod zpracování a vyhodnocení.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po jazykové stránce je práce napsaná na slušné úrovni s minimem překlepů. Z typografického
hlediska bych u některých obrázků doporučil zvolit větší font pro popis os (např. obr. 5,18b).

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Přínosem práce je přehledné shrnutí metody difuzní spektrální refelktometrie, která je častým
nástrojem používaným pro stanovení šířky zakázaného pásu polovodičových nanočástic, včetně
metod vyhodnocení. Práce může sloužit jako dobrý úvod do zmíněné problematiky.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Autorka bakalářské práce přistupovala k jejímu vypracování zodpovědně, tj. prostudovala zadanou
odbornou literaturu k tématu bakalářské práce a seznámila s příslušnými teoretickými partiemi a
experimentálními technikami. S vedoucím své bakalářské práce pravidelně konzultovala její obsah a
zpracování. Samostatně provedla vyhodnocení naměřených dat a diskusi přesnosti metody, včetně
návrhu vysvětleni rozdílů vůči datům uvedeným v literatuře.
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