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1. Odpovídá práce zadání? 

Diplomová práce (DP) odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 
2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návaznosti a úplnost 

jednotlivých částí. 

Předložená DP navazuje na diplomantovu bakalářskou práci, která se zabývala popisem práce 
se softwarem TOPAS DIFFRACplus pro fitovaní jediné difrakční linie a pro Rietveldovu 
analýzu kompletního difrakčního záznamu. Náplní DP je teoretický a následně praktický 
popis Rietveldovy metody kvantitativní fázové analýzy práškových difrakčních dat. DP má 
přehlednou strukturu a je členěna do 4 základních částí (Úvod, Teoretická část, Praktická část 
a Závěr), po nichž následuje seznam použitých zdrojů. Jednotlivé kapitoly jsou ucelené a 
logicky na sebe navazují. V rámci teoretické části byly nejprve popsány základy kinematické 
teorie rentgenové difrakce. Poté se diplomant zaměřil na popis matematického základu 
samotné Rietveldovy metody. Teoretická část je zpracována přehledně a obsahuje důležité 
údaje o dané problematice. V rámci praktické části, diplomant nejprve zpracoval uživatelský 
manuál pro software DIFFRACplus TOPAS, který byl poté použit ke zpřesňování 
krystalografických struktur. V další části byl manuál aplikován na konkrétní vzorek 
kaolinit/ZnS za účelem kvantitativní fázové analýzy a zpřesňování krystalografické struktury 
zmíněného kompozitu.  

 
3. Poznámky a kritické připomínky.  

Doporučila bych doplnit DP o Seznam obrázků a tabulek.  

Zejména v závěru práce, chybí v textu DP odkazy na některé obrázky – například obr. 41, obr. 
42, obr. 43, obr. 44 atd.  

U některých obrázků – zejména jsou-li na nich zobrazeny difraktogramy chybí popis os (např. 
obr. 22, obr. 26, obr. 27, obr. 31). 



Odkud byla získána krystalografická data PbSO4 uvedená v tabulce 2 na str. 47? Není zde 
uveden odkaz. Týká se to i Tabulky 3 (str. 48) – Atomové souřadnice a izotropní termální 
parametry.  

Kvantitativní fázová analýza je založena na měření intenzity charakteristických linií. Popište, 
které faktory ovlivňují intenzitu při práškové difrakci?  

Byla u kompozitu kaolinit/ZnS brána v úvahu i přednostní orientace při provádění 
Rietveldovy metody kvantitativní fázové analýzy?   

 

4. Hodnocení výběru a využití studijních parametrů. 

V seznamu použité literatury jsou použity doporučené odborné zdroje a řada dalších převážně 
zahraničních pramenů v anglickém jazyce, na které je v textu řádně odkazováno. Student 
zvolil adekvátní zdroje k tématu diplomové práce a v teoretické části prokázal schopnost 
pracovat s literaturou. Celkem bylo použito 47 literárních zdrojů od renomovaných autorů, 
týkajících se dané problematiky. 

 

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyk, úprava…) 

Předložená DP vykazuje jednotnou úpravu a z jazykového hlediska je na velmi vysoké 
úrovni. Kvalitní je také grafická úprava předložené práce. Občas se v textu vyskytují drobné 
překlepy (např. na str. 38 se vyskytují 2 stejné vztahy pro R faktor Rwp a R'wp). Vzhledem 
k rozsahu práce a vzhledem k tomu, že bylo využito téměř výhradně zahraničních zdrojů je to 
však zanedbatelné. 

 
6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je 

způsob využití získaných výsledků. 

DP se zabývá velice zajímavým a přínosným tématem. Hlavní přínos této práce spatřuji v 
tom, že diplomant vypracoval přehledný uživatelský manuál pro software DIFFRACplus 
TOPAS pro strukturní a profilovou analýzu práškových difrakčních dat. Díky tomuto 
českému návodu, vhodně doplněnému o názorné obrázky, mohou jiní uživatelé postupovat 
krok po kroku a provádět kvantitativní fázovou analýzu práškových dat či zpřesňovat 
strukturu. 
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