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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Ano.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Předložená práce je logicky rozčleněna do pěti hlavních celků (Úvod, Teoretická část, Experimentální
část, Závěr a Citovaná literatura). Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují, jejich
obsah je ucelený a velmi dobře srozumitelný.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Diplomová práce se zabývá problematikou dopace kompozitů kaolinit/TiO2 dusíkem. Cílem dopace
byl posun fotodegradační aktivity do oblasti viditelného záření. Dopaci autorka provedla pomocí
tepelného zpracování směsi kompozitu s močovinou při relativně nízkých teplotách (do 600 °C).
Fotokatalýza (resp. fotodegradace) představuje jednu z perspektivních metod pro likvidaci škodlivých
látek v ovzduší a ve vodě, přičemž posun fotodegradační aktivity do viditelné oblasti
elektromagnetického záření výrazně zvyšuje aplikační potenciál tohoto materiálu, studované téma je
tedy velmi aktuální.
Chtěl bych zdůraznit, že vlastní experimentální činnost zahrnovala přípravu samotných materiálů,
jejich charakterizaci pomocí vybraných experimentálních technik a graduje prokázáním
fotodegradačního účinku připraveného materiálu ve viditelné části elektromagnetického záření. Tento
komplexní přístup umožnil studentce získat rozhled a praktické dovednosti v oblasti výzkumu a
vývoje fotokatalyticky aktivních nanomateriálů. Dále konstatuji, že k vlastním experimentům
přistupovala vždy velmi svědomitě, celkový dojem preciznosti její práce pak podtrhuje i obsah a
úroveň zpracování vlastní bakalářské práce.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K vlastní práci nemám připomínky.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Velmi cenné je prokázáním posunu fotodegradační aktivity dopovaných kompozitů do viditelné
oblasti za současné delaminace struktury kaolinitu a to již při relativně nízkých teplotách (400°C),
tyto poznatky jsou původní. Dopace kompozitů kaolinit/TiO2 dusíkem je originálním tématem a lze
předpokládat, že výsledky získané v rámci této bakalářské práce, které budou zveřejněny vybraným
způsobem (konference, článek v impaktovaném časopise) najdou zájem odborníků z průmyslu, kteří
se zabývají výrobou fotokatalyticky aktivních materiálů (např. ČTCAP a.s., Rokospol a.s. …) či
těžbou a úpravou jílových minerálů (např. LB minerals s r.o., Sedlecký kaolín a.s., Dorfner GmbH
and Co. …).

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autorka uvádí celkem 33 citací na zdroje ať již literární, tak internetové. Objevují se citace jak na
zahraniční literaturu, tak na literaturu v českém jazyce. Rozsah i skladba použitých studijních
pramenů je dostatečná.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po jazykové stránce je předložená práce na velmi dobré úrovni s absencí překlepů a nepřesností.
Formální zpracování odpovídá zásadám pro vypracování diplomové práce.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky získané v rámci řešení bakalářské práce jsou původní a budou prezentovány na
mezinárodní konferenci NANOCON2012, rovněž se zvažuje jejich publikace v mezinárodním



impaktovaném časopise.
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