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1. Splnění požadavků zadání.
Bakalářská práce svým rozsahem, náročností a množstvím provedených měření vyhovuje
požadavkům kladeným pro vypracování bakalářské práce. Student se v průběhu vypracování musel
seznámit s řadou zařízení a přístrojů, rovněž také prokázat řadu dovedností. Předložená práce splňuje
zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Logická struktura práce, rozsah a návaznosti jednotlivých částí jsou zvoleny vhodně. Práce obsahuje
teoretickou část a vlastní provedená měření. Teoretická a praktická část jsou v odpovídajícím poměru.
Úprava práce je na dostatečné úrovni. V práci se však vyskytují drobné chyby ve skloňování, chybějí
čárky v souvětích. Kvalita některých fotografiích by měla být lepší.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupem práce jsou proměřené optické a elektrické vlastnosti nanokompozitu PANI/MMT,
uskutečněná v průběhu dvou měsíců, za různých teplot okolí vzorku.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší nové poznatky v otázce chování optických a elektrických vlastností nanokompozitu
PANI/MMT v čase a při různých teplotách. Práce je dále využitelná pro pokračující měření a
srovnání v delším časovém období.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů hodnotím jako vhodný, s jasným vztahem ke zpracovanému tématu,
soubor použité literatury je dostatečný. Několik literárních zdrojů však odkazuje na Wikipedii, což
nepovažuji za nejvhodnější. Student v celé práci adekvátně uvádí odkazy na použitou literaturu,
kromě literatury 5.

6. Otázky k obhajobě.
Jak dlouho před vlastním proměřením byly vzorky vystaveny vyšší, případně nízké teplotě?
Byly vzorky uloženy po celou dobu dvou měsíců uchovávány při těchto teplotách?

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o pěknou, praktickou bakalářskou práci, při jejíž tvorbě student musel nastudovat řadu
zdrojů, využít několik zařízení a vyhodnotit značné množství naměřených dat.
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