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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Cíle bakalářské práce byly splněny v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Závěrečná práce je zpracována přehledně do dvou částí: teoretické a praktické. Obě části jsou
podrobné a logicky na sebe navazují.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Svým rozsahem a úrovní předložená bakalářská práce plně odpovídá požadavkům kladeným na
závěrečnou práci.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K předložené práci nemám žádné zásadní kritické připomínky.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
V praktické části bakalářské práce jsou podrobně popsány prekurzory pro přípravu polyanilinu,
použité jíly a jednotlivé metody přípravy kompozitů typu polyanilin/fylosilikát. Důležitým přínosem
práce je zmapování technologie přípravy a vyhodnocení vhodnosti použití různých prekurzorů a
jílových matric pro získání výsledných vzorků s nejvyšší elektrickou vodivostí.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Seznam literatury obsahuje 10 citací, mezi nimiž jsou jak původní časopisecké publikace, tak
monografie, jakož i odkaz na internetové stránky. Velmi kladně lze vyzdvihnout, že autorka
pracovala rovněž s řadou zahraničních, anglicky psaných titulů (tvoří 70% všech citací).

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Předložená bakalářská práce je zpracována přehledně, srozumitelně a s použitím správné
terminologie. Kapitoly jsou řazeny v logickém sledu, text je vhodně doplněn názornými grafy a
obrázky. Autorka se dopustila několika formálních chyb, které nijak nesnižují kvalitu předložené
práce.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky předložené v praktické části této práce lze využít při podrobnějším studiu anizotropie
kompozitních materiálů založených na fylosilikátech interkalovaných vodivými polymery. Praktické
využití těchto výsledků je možné např. při studiu dvoudimenzionálních vodičů. Materiály tohoto typu
jsou vhodné pro konstrukci funkčních součástek senzorů.
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