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Hodnocení bakalářské práce: 

 

1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 

Bakalářská práce odpovídá zadání. 

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce 

a jejich úplnost? 

Předkládaná bakalářská práce je strukturovaná do pěti základních kapitol (úvod, teoretická 

část, cíl bakalářské práce, experimentální část a závěr). Dvě kapitoly jsou dále členěny. 

Součástí bakalářské práce je kapitola citací literatur. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují dle 

zadání. 

3. Základní hodnocení závěrečné práce. 

Teoretická část bakalářské práce předkládá poznatky o jílových minerálech se zaměřením na 

vermikulit a ultrazvukové techniky používané v praxi. Hlavním cílem práce bylo sledování 

vlivu ultrazvukového působení (v různých časových intervalech) na vermikulitové částice a 

částice nanokompozitu ZnO/vermikulit. Definované částice byly charakterizovány pomocí 

skenovací elektronové mikroskopie, rentgenové difrakční analýzy, infračervené spektroskopie 

a byla analyzována jejich velikost pomocí distribuce velikosti částic. 

4. Jiné poznámky a kritické připomínky. 

Bakalářka Barbora Kyselá svou práci realizovala po dobu dvou akademických roků, přičemž 

majoritní část práce byla realizována až v druhém roce řešení. V teoretické části práce nebyla 

v dostatečné míře věnovaná pozornost nanokompozitním materiálům na bázi vermikulitových 

materiálů a jejich problematice přípravy, což je zapříčiněno nedostatečným využitím odborné 

literatury spojené s touto problematikou. 

V průběhu realizace experimentální části práce nebyla využita světelná mikroskopie a 

mikroskopie atomárních sil. Tato skutečnost byla z části zapříčiněna časovou nedostatečností 

bakalářky. Analýza velikosti povrchu částic byla nahrazena infračervenou spektroskopií, která 

měla větší vypovídací hodnotu. Tyto změny byly realizovány s vědomím vedoucího 

bakalářské práce. Bakalářka docházela na konzultace a do laboratoří nepravidelně, často byla 

nesoustředěna na práci. 

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky. 

Bakalářská práce řeší aktuální problematiku, která vzniká v technologické praxi při přípravě a 

zpracování nových materiálů na bázi vermikulitových částic a jejich nanokompozitů. Kdy 
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bývá pro přípravu definovaných frakcí těchto materiálů (k jejich desintegraci) využíváno 

vedle mlecích technik také ultrazvukového působení. 

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů. 

Autorka pro vypracování bakalářské práce čerpala z 24 literárních zdrojů. Využila 

doporučenou odbornou literaturu vedoucího bakalářské práce. Autorka v minimální míře 

pracovala se zahraniční literaturou. V textu práce nedodržela posloupnost v číslování použité 

literatury. Přes upozornění, v několika kapitolách přejímala beze změn publikované části 

(kap. 1 -  1.1.3). 

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava, apod.). 

Bakalářská práce je tvořena gramatickými a stylistickými chybami. Mnohé statě jsou tvořeny 

neúplnými informacemi a nesprávnou terminologií. Text je nesystematicky formátován, viz 

obrázky (vyznačení a velikost písma), zarovnání textu, používání citací literatur apod. Na tyto 

nedostatky byla bakalářka systematicky upozorňována. 

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce? 

Výsledky experimentální práce umožní predikovat chování částic na bázi jílových materiálů – 

vermikulitů při přípravě specifických nanokompozitů v technologické praxi, kdy při jejich 

zpracování je nutné eliminovat vznik agregátů a aglomerátů. Za tímto účelem bývá jako 

desintegrátoru agregátů a aglomerátů využíváno ultrazvukového působení.   

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím: 

„dobře“. 

 

Klasifikace: dobře (C). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 29. 8. 2012    Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. 

vedoucí bakalářské práce 


