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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Závěrečná práce odpovídá zadání, ne však v plném rozsahu a to z důvodu chybného měření a
vyhodnocení experimentální části, která se zaměřuje na fotoluminiscenční vlastnosti nanočástic
CeO2.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Diplomová práce je na počátku shrnuta krátkou Anotací a následně je rozdělena do sedmi kapitol. Po
jedné straně velmi stručného Úvodu se předložená práce zaměřuje v rešeršní části na přípravu a
aplikaci nanočástic oxidu ceričitého, dále následuje kapitola s názvem Fotoluminiscence, ve které
autorka shrnula základní teorie, které se týkají fluorescenčního záření. V teoretické části bohužel
chybí základní informace o fotoluminiscenčních vlastnostech nanočástic CeO2. Před experimentální
části je kapitola s názvem Použité experimentální vybavení. Tato kapitola je rozdělená na tři
podkapitoly (Měření fluorescence, Měření optické absorpce a Měření rozdělení velikosti částic).
Obsah těchto podkapitol obsahuje nejen typ a specifikaci použitého přístroje, ale také fyzikální
princip, na kterém daný přístroj funguje. Experimentální část pak začíná na straně 26 kapitolou s
názvem Charakterizace měřeného materiálu. V této části je popsán postup přípravy zkoumaných
nanočástic oxidu ceričitého, který byl připraven v laboratoři prof. Janoše na Fakultě životního
prostředí (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem). V práci není nikde uvedeno, jestli materiál
připravila sama autorka nebo pracovníci uvedené laboratoře. Následují další dvě podkapitoly s
názvem Měření rozdělení velikosti částic a Měření optické absorpce. Distribuce velikosti částic CeO2
byla studovaná přístrojem, který využívá dynamické rozptylu světla, a byly zjištěny hydrodynamické
průměry částic pro jednotlivé vzorky. V kapitole Měření optické absorpce byly vzorky studovány
pomoci UV-Vis spektrofotometru se zabudovanou integrační koulí pro měření práškových vzorků. V
této části autorka správně převedla reflektanční spektra na absorpční spektrum. Pomocí sestrojení
Taucova grafu a správně odečetla velikost energie nepřímého zakázaného pásu u jednotlivých
materiálů. Stejně jako u přípravy vzorků, tak ani zde není uvedeno, zda měření a vyhodnocení
provedla sama autorka nebo někdo další. Diplomové práce je zakončena shrnutím a zhodnocením
dosažených výsledků v rozsahu jedné a čtvrt strany Závěru.

Závažný problém celé práce:
Diplomová práce je zaměřená na studium luminiscenčních vlastností nanočástic oxidu ceru.
Naměřená spektra v experimentální části neodpovídají emisním spektrům CeO2, CeO2-x a ani
Ce2O3 uvedeným v literatuře. Všechny naměřené píky jsou pouze difrakční maxima druhého řádu
excitačního zdroje s dvojnásobnou vlnovou délkou (viz Figure 2 v uvedeném odkaze: https://www.
edinst.com/blog/second-order-diffraction/), které vznikají v monochromátoru a následně jsou disperzí
rozptylovány do detektoru. Tím, že se měnila excitační vlnová délka, tím se zákonitě posouval i
zaznamenaný pík, který odpovídá dvojnásobné excitační vlnové délce (viz tabulka 6.2.1 z DP).
Uvedené závěry by potvrzovala i intenzita píků, která dosahuje místy až 6x10^6. Zdá se, že byl
chybně nastaven celý systém a postup měření fotoluminiscence. Pokud by se autorka v rešeršní části
věnovala také luminiscenčním vlastnostem CeO2, pak by měla být schopná odhalit, že její spektra
jsou v  rozporu s výsledky v literatuře (např. Structural, photoluminescence and thermoluminescence
properties of CeO2 nanoparticles, doi: 10.1016/j.ijleo.2015.10.114, Oxygen defects and formation of
Ce3+ affecting the photocatalytic performance of CeO2 nanoparticles, doi: 10.1039/c3ra44603d;
Photocatalytic Activity of the Binary Composite CeO2/SiO2 for Degradation of Dye, doi: 10.1016/j.
apsusc.2016.06.072).



3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Studijní prameny odpovídají tématu diplomové práce a tato práce obsahuje 41 citací.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce obsahuje překlepy, gramatické a stylistické chyby jako např. Str. 3 chybí čárka před což; Str. 13
„dobrá časová stabilita jsou vlastnosti tohoto materiálům“; Str. 16 „V ohledem na toto je
pravděpodobnost přechodu“; Str. 17 „vnitrní konverze“; Str. 18, chybí předložka „kdy dojde vyzáření
fotonu“, Str. 7 „aby se zabránilo usazování částic na dna měřící kyvety.“, často chybí interpunkce
mezi hlavní a vedlejší větou a vloženou vedlejší větou, atd. Úroveň formální stránky snižuje i dělení
slov na konci řádku, kdy řádky nekončí celými slovy.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
V předloženém stavu diplomová práce nepřináší žádné nové poznatky.

6. Poznámky a kritické připomínky:
Faktické chyby:
1. Autorka uvádí na str. 14: „Ve většině případů hned po excitaci dojde k relaxaci molekuly na
nejnižší vibrační hladinu S1. Tento proces se nazývá vnitřní konverze a je to druh nezářivého
přechodu. Většinou k němu dochází během méně než 10−12 s.“
 – Vnitřní konverze je přechod mezi různými elektronickými stavy např. přechod z s2 na vibrační
podhladinu stavu s1. To, co autorka nazývá jako vnitřní konverze, je ve skutečnosti jev, který je
nazýván jako vibrační relaxace, kdy excitovaný elektron se dostane z vyšší vibrační podhladiny s1 na
nejnižší vibrační podhladinu s1. Stejná chyba se opakuje i dále na str. 16.:
„To je důsledkem skutečnosti, že téměř okamžitě po excitaci na vyšší energetickou hladinu dochází k
jevu vnitřní konverze, tedy k přechodu na nejnižší vibrační hladinu excitovaného stavu S1.“ a pak na
str. 17.

2. Autorka dále pokračuje tvrzením, že: „Následně dochází k přechodu molekuly na základní
energetickou hladinu S0 a vyzáření určitého množství energie, které odpovídá fluorescenčnímu
záření.“  - Přechod elektronu ze základního stavu s1 na základní stav s0 není podmíněn tím, že vždy
dojde pouze k zářivým přechodům. Existuje taky nezářivý přechod mezi s1 a s0, kdy vibrační
podladiny stavu s0 dosahuji úrovně nejnižší podhladiny s1 a dojde nejprve k vnitřní konverzi mezi s1
a s0 a následně k vibrační relaxaci až do základního stavu. Přechod s1 na s0 je však pomalejší než
přechod mezi excitovanými stavy např. s2 na s1 a v tomto případě se tak jedná o konkurenční děj k
fluorescenci, případně k mezisystémové konverzi.

Další připomínky:
1. Chybí seznam symbolů a zkratek, seznám obrázků a tabulek
2. Je zvyklosti značit symboly orbitálů malými písmeny (s,p,d,f,…)
3. V popisu jednotlivých metod příprav autorka vypisuje z článku zdlouhavé konkrétní postupy
přípravy vzorků od různých autorů namísto toho, aby jen uvedla, v čem se tato metoda přípravy lišila
od ostatních autorů, případně, jaký měla vliv na produkt reakce a luminiscenční vlastnosti CeO2,
kterými by se autorka měla podle popisu práce zabývat.
4. Str. 3 Obrázek 2.1 byl převzat z literatury a nebyl neuveden zdroj, doi: 10.1063/1.3253795
5. Str. 32 velikost energie zakázaného pásu je uváděna na 4 desetinná místa, je nesmysl uvádět
Ebg s takovou přesnosti, uvádí se většinou pouze na setiny

7. Závěrečné hodnocení práce (doporučení/nedoporučení k obhajobě, známka)
Celé měření a studium fotoluminiscence nanočástic oxidu ceru, na kterém práce stojí, je z výše
uvedených důvodů chybné. Práci v této podobě by nebylo možné doporučit k obhajobě. Navrhuji,
aby autorka emisní spektra změřila znovu a relevantní výsledky prezentovala v rámci obhajoby jako
opravu experimentální části. Teprve po doměření fotoluminiscenčních spekter a jejich interpretaci
doporučuji udělit titul Ing. v příslušném oboru a hodnotím známkou "dobře".

8. Odpovídá práce zadání?
Práce odpovídá zadání, ne však v plném rozsahu.

9. Odpovídá práce zadání?
Práce odpovídá zadání, ne však v plném rozsahu.



dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 15.06.2020 Ing. Ladislav Svoboda


