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Hodnocení bakalářské práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce Barbory Kyselé se zabývá desintegrací částic 

vermikulitu a jeho nanokompozitu s ZnO pomocí ultrazvukové techniky. Na oba typy 

materiálů bylo působeno ultrazvukem v různých časových intervalech. Poté byly vzorky 

charakterizovány pomocí rentgenové difrakční analýzy (XRD), skenovací elektronové 

mikroskopie (SEM), infračervené spektroskopie (FTIR) a byla zjišťována distribuce velikosti 

částic. Z výsledků vyplývá, že snižování velikosti částic v závislosti na době působení 

ultrazvuku je velmi názorně vidět na souboru vzorků odpovídajících nanokompozitu 

ZnO/vermikulit. Samotné částice vermikulit se působením ultrazvuku shlukují a vytvářejí 

agregáty, proto zde také dochází k navýšení průměrné velikosti částic. 

Přes výše uvedené ucházející výsledky musím konstatovat, že práce má z hlediska 

slohového velmi velké nedostatky. Text je velice nesourodý, postrádá vhodnou úpravu 

(obrázky značeny nejprve tučným písmem, poté normálním; u Obr. 1.4 naopak zobrazení části 

a) a b), tudíž neodpovídá popisu; 2x stejně označen obrázek Obr. 3.7; obrázek Obr. 3.8 

postrádá popis zcela; atd.). Číslování literatury neodpovídá daným pravidlům. 

V experimentální části jsou u metod charakterizace materiálů (XRD, SEM, IR a velikost 

částic) uvedeny vždy teoretické základy daných technik, které bych spíše očekávala v části 

Teorie. V kapitole 3.4 popisující charakterizaci vzorků pomocí IR spektroskopie zcela chybí 

popis charakteristických vibrací alespoň pro výchozí materiály VER a ZnOVER. Na str. 25 

v kapitole 3. 1 Příprava vzorků pro experimentální práci není uveden postup přípravy 

nanokompozitu ZnO/vermikulit nebo odkaz na literaturu či zdroj postupu přípravy tohoto 

nanokompozitu. 
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Na autorku mám následující dotazy: 

1. Jakým způsobem byl připraven nanokompozit ZnO/vermikulit? 

 

2. Jaký typ ultrazvukového přístroje byl při experimentu použit (v textu není uvedeno)? 

 

 

Na základě uvedených výhrad bakalářskou práci Barbory Kyselé sice doporučuji 

k obhajobě, ale hodnotím: 

„dobře“ 
 
Klasifikace: dobře (3). 
 
 
 
V Ostravě dne 31. 8. 2012     Ing. Sylva Holešová, Ph.D. 
          oponent bakalářské práce 


