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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce svým množstvím naměřených hodnot značně přesahuje běžné práce.
Bakalářská práce splňuje své zadání v plném rozsahu. Práce se zabývá velmi zajímavým tématem,
které je na katedře rozvíjeno v rámci několika výzkumných projektů a meziuniverzitní spolupráci s
Centrem nanotechnologií a Katedrou chemie, FMT. Práce navazuje na již řešené práce v minulosti
(Ing. Čambora, Svatuška, Wasserbauer, Dopita, Palička) a má vazbu i na práci, která bude obhájena v
letošním roce (Vích).

2. Aktivita studenta během řešení.
Student již od počátku zadání práce velice aktivně přistupoval k jejímu celkovému řešení. Ihned po
zadání práce se vrhnul do studia problematiky vodivých polymerů v podobě polyanilinu s
montmorillonitem. Student systematicky studoval a zpracovával dílčí části své práce. Během
zpracování teoretické i praktické části práce důsledně konzultoval dílčí části a vnášel do nich nové
poznatky načerpané z doporučené odborné literatury, které se vztahovaly k tématu práce. Zároveň
student absolvoval přednášku od doc. Tokarského pro hlubší osvětlení problematiky nanokompozitů
v podobě polyanilinu s montmorillonitem.

3. Aktivita při dokončování.
Práci studenta jsem měl k dispozici před jejím finálním odevzdáním, přesto se v ní nacházejí některé
chyby, jež částečně snižují kvalitu výsledné práce. Student na své bakalářské práci pracoval stabilně,
kdy docházel do laboratoří, kde poté prováděl množství měření vztahující se k práci. Je třeba
konstatovat, že časová náročnost měření byla velmi vysoká cca 8-15 hodin/měření.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student dosáhnul výsledků v podobě měření odporu PANI/MMT vzorků, které byli ovlivňovány
teplotou a to buď do kladných či záporných hodnot. Stejně tak se provádělo měření na vzorcích
nezatížených teplotou. Další část vzorků byla podrobena měření optické propustnosti či odrazivosti
výkonu od PANI/MMT vzorcích v závislosti na otočení polarizátorů a dopadajícího laserového
záření.
Studenti (Vích a Tomáško) sice využili již dříve zhotovených sestav na jednotlivá měření, bohužel
některé sestavy bylo nutné značně opravit. Studenti (Vích a Tomáško) dokázali vše opravit a upravit i
softwarové aplikace pro jejich měření. Celková funkčnost všech sestav byla ověřena skrze měření,
které byly zhotoveny.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Tato práce není kompilačního charakteru, ač teoretická část má tento sklon. Nicméně to je logické,
neboť se student odvolává na odborné texty, které již popsali tématikou spojenou s polyaniliny či
jejich vlastnostmi. Práce významným způsobem rozšiřuje měření, která byla již realizována v rámci
závěrečných prací studentů Svatušky, Wasserbausera, Čambory, Dopity či Paličky. Nicméně nyní
došlo k přímé souvislosti a porovnání výsledků dosažených z předchozích měření, kdy byl zachycen
trend chování PANI/MMT ihned po výrobě. Student nad rámec práce spojil své úsilí i s kolegou
Víchem, který měřil PANI a zásadním způsobem pomohl optimalizovat měření i pro něj. Studenti
obecně navzájem si značným způsobem pomáhali, což velmi oceňuji.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních či literárních pramenů považuji za vhodný vzhledem k problematice, která byla
předmětem řešení bakalářské práce studenta Tomáška. Student využil doporučené literatury k
částečné tvorbě teoretického úvodu a další materiály k praktické části. Studentovi vyčítám využití
zdrojů z wikipedie! V celé práci je zřejmé, že student důkladně odděluje své myšlenky do přejatých
statí. Citace nejsou zcela přesně, dle formátu ISO 690.



7. Souhrnné hodnocení.
Student Tomáško, zhotovil zdařilou bakalářskou práci, která splňuje požadavky pro závěrečnou práci
tohoto typu. Práce obsahuje množství naměřených dat, které jsou popsány a graficky vyjádřeny pro
lepší vysvětlení. Během zhotovení práce musel student vynaložit velké úsilí k realizaci praktických
měření či jejich vyhodnocení. Přestože práce obsahuje gramatické chyby a překlepy, tak práci
hodnotím známkou =výborně=.

8. Otázky k obhajobě.
1.) Dokážete vysvětlit proč je PANI více teplotně závislé nežli je tomu u PANI/MMT?
2.) Existuje nějaká možnost větší automatizace pro měření zatížení teploty pro vzorky PANI či
PANI/MMT skrze Peltierovi články?
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