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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Ano, diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky a věcně navazují. Uvedené poznatky v 

teoretické části práce plně souvisí s experimentální částí. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Celkový rozsah diplomové práce je 52 stran. V kapitole 1 jsou na základě literární rešerše 

shrnuty základní poznatky o historickém a současném využití keramiky s užším zaměřením na 

cordieritovou keramiku, dále o funkčních plnivech keramických materiálů, sorpčním a 

adsorpčním chování keramických materiálů, aj. V kapitole 2 jsou uvedeny cíle diplomové práce. 

Předmětem experimentální části diplomové práce (kapitola 3) byla příprava a charakterizace 

strukturních, povrchových a sorpčních vlastností částic cordieritové keramiky modifikované 

kovovými plnivy na bázi ZnO, CuO a CoO. Ke studiu vlastností připravených vzorků cordieritové 

keramiky byly použity SEM/EDX analýza, XRPD, laserová analýza distribuce velikosti částic a 

BET metoda stanovení specifického povrchu částic. Pro specifikaci sorpčních vlastností byla 

využita ultrafialová-viditelná spektroskopie. V závěru práce (kapitola 4) jsou shrnuty dosažené 

výsledky.   



4. Jiné poznatky, kritické připomínky, dotazy: 

     

 Str. 29: Cíle diplomové práce. Dle mého názoru by měly být cíle diplomové práce 

specifikovány již v úvodu. 

 Str. 32: SEM analýza. Proč nebyly rovněž pořízeny snímky v módu BSE, kde by byl 

patrný materiálový (chemický) kontrast? Zvětšení 1000x je nedostačující pro hodnocení 

struktury částic práškového materiálů v řádech několika m. Některé snímky jsou 

rozostřené (např. obr. 14 a 15). 

Diplomantka uvádí, že při zvětšení 3500x docházelo k značnému nabíjení (světélkování) 

vzorků a pořízené snímky měly menší vypovídající hodnotu. Jaké bylo vakuum v 

pracovní komoře mikroskopu? Nebylo by možné dosáhnout lepšího zobrazení při použití 

nižšího vakua? 

 Str. 36, Tabulka 2: Proč není v tabulce zahrnut obsah kyslíku? Chemické složení částic 

cordieritové keramiky bylo získáno na základě bodové nebo plošné EDX analýzy? Kolik 

měření bylo provedeno? 

 Str. 39: Charakterizace velikosti částic. Jaký způsob dispergace práškových materiálů 

byl použit při laserové analýze velikosti částic? Za sucha nebo za mokra? Jaké byly 

podmínky dispergace? Pro dokumentaci i lepší zhodnocení případného vlivu funkčních 

plniv na velikost částic cordieritové keramiky mohly být v této kapitole uvedeny i samotné 

distribuční křivky velikosti částic (frekvenční a kumulativní) studovaných materiálů, které 

jsou automatickým výstupem měření. 

 Str. 39: Charakterizace velikosti částic. Diplomantka uvádí: „U sady vzorků částic 

cordieritové keramiky, které obsahovaly ZnO, docházelo k velmi mírnému nárůstu 

velikosti částic (d50, d43) se zvyšujícím se obsahem plniva. Největší nárůst velikosti byl 

zaznamenán u vzorku C3,5ZnO, který obsahoval částice větší o 14 % oproti 

nemodifikovaným částicím vzorku C. Lze předpokládat, že kovové plnivo ZnO ovlivňuje 

výrazně velikost částic cordieritové keramiky.“ Ze získaných výsledků však nelze 

usuzovat na výrazný vliv plniva ZnO na velikost částic cordieritové keramiky. Velikost 

částic modifikované keramiky s různým obsahem ZnO byla s rostoucím obsahem plniva a 

s ohledem na směrodatnou odchylku přibližně shodná a srovnatelná s velikostí částic 

nemodifikované cordieritové keramiky. 

 Str. 41: Analýza specifického měrného povrchu a pórovitosti. Jaký typ adsorbátu byl při 

BET metodě použit? Jaký rozsah relativních tlaků (p/p0) adsorbátu byl aplikován při měření 

SSA? Jak si diplomantka vysvětluje 5-násobně větší SSA u vzorku C1,5 ZnO ve srovnání se 

vzorkem C5,5 ZnO? Oba práškové vzorky mají srovnatelnou střední velikost částic, velikost 

mezopóru i jejich kumulativní objem.  

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

 

Experimentální část práce – byly připraveny a charakterizovány vzorky modifikované  

cordieritové keramiky. Byl zjištěn vliv různého obsahu vybraných funkčních plniv (ZnO, CuO, 

CoO) na strukturní, povrchové a sorpční vlastnosti cordieritové keramiky.     

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    

Při vypracování diplomové práce bylo využito dostatečné množství literárních zdrojů, včetně 

několika zahraničních. Použitá literatura je v textu řádně ocitována. Diplomantka prokázala 




