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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce je sepsána pečlivě a v souladu se zadáním, dokumentace je úplná, popisy prováděných prací
jsou jasné a podrobné. Jednotlivé části na sebe logicky navazují, kapitoly a podkapitoly jsou
přehledně členěny.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce se zabývá studiem atomárních modelů kompozitu montmorillonit/polyanilin metodami
molekulárního modelování s využitím empirických silových polí a byla provedena na Centru
nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava.

Zadání bylo inspirováno projektem GAČR P108/11/1057 „Příprava, struktura a vlastnosti
nanokompozitů vodivý polymer/fylosilikát“.

Diplomant provedl literární rešerši na téma jílů a jílových minerálů, vodivého polyanilinu, přípravy a
aplikace nanokompozitů typu jíl/polymer a molekulárního modelování s využitím empirických
silových polí. Teoretická část předkládané diplomové práce svědčí o tom, že diplomant danou
problematiku prostudoval do dostatečné hloubky a porozuměl jí.
V praktické části práce diplomant využil  modelovací prostředí Accelrys Materials Studio 4.2, s jehož
funkcemi, relevantními pro téma diplomové práce, se seznámil. Provedl analýzu vhodného způsobu
přípravy iniciálních modelů, jejíž výsledky úspěšně aplikoval na vlastní modely. Modelovány byly
řetězce polyanilinu na povrchu, na hraně a v mezivrství montmorillonitu a na výsledných
optimalizovaných modelech těchto struktur byla provedena jejich analýza a diskuze získaných
výsledků, tzn. diskuze prostorového uspořádání polymerních řetězců vůči sobě navzájem i vůči
struktuře montmorillonitu s přihlédnutím ke vlivu oktaedrických substitucí a přítomnosti vody. Ze
získaných dat diplomant vyvodil přiměřené závěry.
Ačkoliv se diplomant nepodílel na experimentálním měření reálných vzorků, obsahuje praktická část
souvislý, přehledný a fundovaný popis experimentálních dat, která byla použita pro stavbu a validaci
modelů.
Při stavbě modelů a jejich optimalizaci, při interpretaci výsledků modelování v souvztažnosti s
dostupnými experimentálními daty i při zpracování výsledného textu prokázal diplomant schopnost
samostatně řešit dílčí problémy teoretické i praktické části tématu své diplomové práce.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Obrázky modelů by mohly být větší.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Takto detailní studie struktury kompozitu vrstevnatý silikát/polyanilin nebyla dosud publikována. K
hodnotám mezivrstevných vzdálenosti v jílu, což je nejčastější forma prezentace struktury tohoto typu
kompozitů, byly v této práci přiřazeny popisy uspořádání jednotlivých řetězců polymeru,
mezivrstevných kationtů a molekul vody včetně vizuálního zobrazení tohoto uspořádání, o kterém se
lze domnívat, že odpovídá situaci v reálných vzorcích.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Diplomant provedl rozsáhlou literární rešerši, přičemž její větší část vybral sám, bez doporučení
vedoucího práce. Množství citací v diplomové práci dokazuje, že prameny četl, porozuměl jim a



dokázal jejich obsah ve vztahu k vlastní práci zužitkovat.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je sepsána velmi kultivovaným jazykem, dobře se čte. Úprava je standardní, obrázky a tabulky
jsou zřetelně popsány, kapitoly a podkapitoly jsou přehledně členěny.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Řešené téma diplomové práce patří do oblasti základního výzkumu, kde pomohlo doplnit znalosti o
struktuře připravovaných kompozitů vrstevnatý silikát/polyanilin informacemi nezjistitelnými pomocí
instrumentálních metod.
Do budoucna lze využít zejména použitou strategii molekulárního modelování, která se ukázala být
vhodná obecně pro kompozity typu silikát/polymer.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 26.05.2012 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.


