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

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Práce je věnována studiu optických vlastností nanočástic oxidu ceru. Optickou metodou byla
stanovena velikost částic a byla změřena absorpční  spektra. Důležitou částí mělo být měření
luminiscenčních spekter, zde však nebyl dostatečným způsobem analyzován vliv experimentálních
podmínek (v současném stavu).

Samotná práce je rozdělena do 7 kapitol, které na sebe logicky navazují, a splňuje  tedy požadavky
kladené na strukturu diplomové práce. Co se týče teoretické části, značná pozornost je věnována
metodám přípravy a úkor rešerše zaměřené právě na luminiscenční experimenty s nanočásticemi
oxidu ceru. Na druhou stranu je třeba uvést skutečnost, že oxid ceru není sám o sobě typickým
luminoforem a jeho optické vlastnosti jsou upravovány dopováním. Z tohoto důvodu není v literatuře
moc pramenů, které by se věnovaly pouze vlastnostem nanočástic čistého oxidu ceru.

Kapitoly zaměřené na obecný úvod do problematiky fotoluminiscence a dalších experimentálních
technik jsou napsány, srozumitelně v dostatečném rozsahu, na několika místech (str. 14, 16 a 17)
však autorka zřejmě chybně označuje vnitřní konverzi - to co je popisováno je ve skutečnosti vibrační
relaxace.

V kapitole 6 se však objevují jisté nesrovnalosti - na to, že studované částice nejsou zrovna typickými
luminofory, se na obrázcích emisních spekter objevují příliš vysoké hodnoty naměřených intenzit.
Vzhledem výše uvedené skutečnosti je třeba podrobit prezentované výsledky diskuzi, zda se nejedná
o experimentální artefakty, které skutečnou fotoluminiscenční odezvu zastiňují.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr studijních pramenů považuji za dostatečný.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Formální stránka dostatečně vyhovuje požadavkům kladeným na diplomovou práci, pouze v několika
místech se vyskytují překlepy popř. chyby v interpunkci.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
V posuzovaném stavu práce sice nepřináší nové poznatky, pokud však budou správně doměřena
luminiscenční spektra, bude se jednat dobý úvod do problematiky experimentálního studia nanočástic
oxidu ceru právě proto, že se jedná o 'špatný' luminofor a tudíž měřicí strategie musí být
sofistikovanější.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Studentka pracovala samostatně a aktivně jak při samotných experimentech, tak při vypracování
závěrečné práce.

7. Závěrečné hodnocení práce (doporučení/nedoporučení k obhajobě, známka)
Práci je možno přes všechny výhrady doporučit k obhajobě. Autorka by však měla do obhajoby projít
(popř. provést) znova fotoluminiscenční experimenty a během obhajoby provést korekci svých
dosavadních závěrů v této oblasti. Pak bude zadání splněno v plném rozsahu.
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