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 Předmětem diplomové práce byla příprava nanostrukturovaného TiO2 dopovaného 
lanthanem a dusíkem a optimalizace nekonvenční přípravy (konkrétně zpracováním 
přetlakovou vodou a přetlakovým/superkritickým methanolem) tak, aby byl získán 
nejfotoaktivnější N-La/TiO2 v rozkladu modelového azobarviva Acid oranže 7. V rámci 
přípravy bylo optimalizováno množství dopovaného dusíku v La/TiO2, objem vody použitý 
ke krystalizaci, teplota a tlak zpracování. Byly rovněž studovány fyzikálně-chemické 
vlastnosti fotokatalyzátoru a korelovány a diskutovány výsledky jednotlivých 
charakterizačních měření v souvislosti s testovanými parametry přípravy. 
 Diplomantka svou prací navázala na rozpracovanou experimentální přípravu na 
Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO v rámci projektu GAČR „Pokročilá 
analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi 
dopovaných TiO2 materiálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze“. Studentka začala docházet do 
laboratoře již v minulém roce, aby se včas seznámila se zadaným tématem a osvojila si 
samotnou sol-gel přípravu materiálů a práci s vysokotlakou aparaturou, vypracování 
diplomové práce však neprobíhalo úplně optimálně. 

 V rámci experimentálních prací na přípravě fotokatalyzátoru a měření fotokativity 
diplomantka ochotně docházela do laboratoře dle domluvy a potřeby. Během prvotních 
vysokotlakých experimentů se však ukázalo, že je nezbytné pozměnit sol-gel přípravu, neboť 
v důsledků vznikajícího velmi jemně zrnitého produktu se ucpávaly frity vysokotlaké patrony 
a nebylo možné ve vysokotlakých experimentech dál pokračovat. V důsledku této skutečnosti 
byla diplomantkou provedena řada experimentů s cílem nalézt optimální rozložení gelového 
prekursoru v patroně a zapojení patrony v peci, tyto výsledky však nakonec do diplomové 
práce nebyly zahrnuty. Za aktivní přístup k řešení problému lze diplomantku pochválit. Jako 
slabší však lze hodnotit její osobní zapojení do charakterizace připravených fotokatalyzátorů. 
Celkově lze laboratorní činnost diplomantky hodnotit pozitivně. 

Diplomantka měla dostatek času na zpracování diplomové práce, čemuž ale 
neodpovídala kvalita dodaného textu a zpracovaných výsledků. Za hlavní nedostatky při 
zpracování práce lze označit - slabší práce s literárními zdroji v oblasti zpracování literární 
rešerše ohledně přípravy fotokatalyzátorů (problém porozumění odbornému textu, především 
tomu přeloženého z angličtiny) a chybné vyhledání fyzikálně-chemických vlastností vody, 
vyhodnocení kinetických dat a slabší diskuse naměřených výsledků (korelace výsledků 
jednotlivých charakterizací s testovanými parametry přípravy). I když byla v rámci teoretické 



 
 

části práce diplomantkou vypracována kapitola o základech jednotlivých charakterizačních 
technik, slabší diskuse výsledků jednotlivých charakterizací v návaznost na provedené 
experimenty pramenila z pasivního zapojení diplomantky do praktického provedení/účasti na 
charakterizacích syntetizovaných fotokatalyzátorů. Přetrvával dojem, že diplomantce nejsou 
zcela jasné jednotlivé dílčí poznatky charakterizací, bylo nezbytné sepsanou diskusi výsledků 
patřičně opravit. Formální nedostatky diplomová práce nevykazuje, neboť se je podařilo 
v rámci oprav ve spolupráci s vedoucím práce odstranit. 

Přestože diplomová práce byla vypracována v součinnosti s vedoucím diplomové 
práce, obsahuje originální a velmi hodnotné výsledky týkající se nekonvenční přípravy N-
La/TiO2 fotokatalyzátorů. Získané výsledky budou použity pro přípravu článku do některého 
z mezinárodních impaktovaných časopisů. Diplomantka projevila snahu ujasnit si klíčové 
výsledky své diplomové práce a vyladit případné nedostatky ve své prezentaci k obhajobě a 
svém projevu svojí účastí na pořádané SVOČ, což hodnotím pozitivně.   
 
Na základě těchto skutečností diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
známkou  
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