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Hodnocení bakalářské práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce Slávky Čubanové se zabývá velmi aktuální 
problematikou přípravy a charakterizace fotokatalyticky aktivních (nano)částic oxidu 
zinečnatého. V rámci bakalářské práce bylo připraveno mechanochemickou cestou pět vzorků 
definovaných částic ZnO lišících se teplotou kalcinace a dále stejně tak, pět vzorků 
ZnO/vermikulit, kde jílový minerál vermikulit sloužil jako nereaktivní podložka. Byl 
sledován vliv teploty kalcinace a také vliv přítomnosti vermikulitové matrice na strukturní 
vlastnosti částic a jejich fotokatalytické vlastnosti. Z výsledků je patrné, že teplota zpracování 
(kalcinace) má vliv na strukturu a morfologii připravených částic ZnO a dále také významně 
ovlivňuje jejich fotoaktivitu. Ta je navíc podpořena přítomnost jílové matrice. 

Rozsah experimentálních prací (vykonaných na půdě Centra nanotechnologií, VŠB-
TU Ostrava), který je prezentován v této bakalářské práci, je značný a přiměřený 
bakalářskému studiu. Práce byla sepsána v souladu se zásadami pro vypracování bakalářské 
práce, má obvyklé členění na části: úvodní, teoretickou, experimentální a závěr.  

Jistou výtku lze mít k jazykové a formální úrovni samotného textu. V kapitole 1.3 
popisující fotokatalýzu, bych očekávala větší zaměření se na ZnO než TiO2. Autorka také 
mohla do teoretické části práce zařadit kapitolu pojednávající o jílových minerálech, 
konkrétně o vermikulitu, který používala při experimentech. 

 

Na autorku mám následující dotazy: 

1. V experimentální části práce se hovoří o analýze fotokatalytických vlastností 
pomocí odbarvení vzorků, jaké barvivo konkrétně bylo použito při měření 
fotokatalytických vlastností? 

 

2. Dala by se zjistit pomocí SEM analýzy velikost částic ZnO kotvených na jílové 
matrici? 
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Přes uvedené výhrady, které jsou v převážné míře formálního charakteru, bakalářskou 
práci Slávky Čubanové doporučuji k obhajobě a hodnotím: 

„výborně“  

 
Klasifikace: výborně (A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 31. 8. 2011     Ing. Sylva Holešová, Ph.D. 
          oponent bakalářské práce 


