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1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání plném rozsahu? 

Předložena bakalářské práce splňuje její zadání.  

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práce z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

V teoretické části bakalářské práce (celkem 20 stran) student postupně popisuje strukturní 

vlastnosti grafitu a grafenu, dále možnosti syntézy grafenu, a popis metod používaných 

k charakterizaci grafenu.  

V praktické části (celkem 17 stran) student popisuje jednotlivé postupy použité k exfoliaci 

grafitu a charakterizaci vzniklého produktu metodami měření distribuce částic, optické 

mikroskopie, skenovací elektronové mikroskopie, stanovením distribuce a průměrné velikosti 

krystalitů. 

Struktura, návaznost a členění teoretické části bakalářské práce je vhodně zvoleno. 

Členění praktické části bych doporučovala pro lepší přehlednost zvolit vhodněji,  

například rozčlenit nadpisy a podnadpisy: 

 „ 9.3 Postupy prípravy  

  9.3.1 Príprava vzoriek grafitu s peroxidom vodíka 

  9.3.2 …………… 

 9.4 Použité metody a prístroje 

  9.4.1 Meranie veľkosti distribúcie častíc 

 9.4.2 ………… 

 9.5 Výsledky 

 ………….“ 

 

3. Základní zhodnocení bakalářske práce: 

Předložena bakalářská práce je zaměřena na přípravu exfoliovaného grafitu použitím 

několika postupů a charakterizaci připravených materiálů vhodnými analytickými metodami.  

Vzhledem k tomu, že práce je psaná ve slovenštině, bylo by vhodné v použitých obrázcích 

přeložit anglické příp. české popisky (obrázky 10, 12, 23 - 26 a vybrané obr. v příloze).  



 

V popisu postupu přípravy bych doporučovala použít raději termín „tenzid používaný 

v domácnosti“ namísto „prostriedok na umývanie riadu“ a konkrétní popis uvést v seznamu 

použitých chemikálií, kde není uveden. 

V práci chybí uvedený seznam použitých skratek, tabulek a obrázků. 

Citace nejsou jednotné! Střídají se skratky v angličtině i slovenštině, malá a velká 

písmena, skratky jmen atd. 

Příloha III - dvakrát zobrazen stejný obrázek s jiným popiskem („s prípravkom na 

umývanie riadu“/“s tenzidmi“) 

 Pro zlepšení přehlednosti práce bych doporučovala obrázky uvést buď všechny v rámci 

textu, nebo naopak všechny v příloze. Stejný obrázek uvedený v textu i v příloze s odlišným 

číslováním působí zmatečně a je zbytečně zobrazený dvakrát. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

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

V bakalářské práci jsou použity dva odlišné typy grafitu – lupénkový a práškový, které 

jsou podrobeny několika postupům modifikace za účelem vytvoření exfoliovaného grafitu. 

Získané výsledky přináší nové poznatky, které mohou být dále využity při optimalizaci použitých 

metod k dosažení vyššího stupně exfoliace grafitu.  

6. Jaká je charakteristika výběru a použití studijních pramenů, 

V bakalářské práci je využito celkem 24 různých literárních zdrojů týkajících se řešeného 

tématu. Jedná se o odborné články, monografie, či internetové zdroje. Některé dostupné zdroje 

však autor nevyužil, např. doporučenou literaturu 2: Varrla E. et al.  Nanoscale, vol. 6, 2014, p. 

11810-11819, která rovněž popisuje přípravu grafenu exfoliací grafitu použitím mixeru a 

detergentu používaných v domácnosti. 

 

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

Z gramatického hlediska se v práci vyskytuje několik překlepů, chyb a mnoho nesprávně 

použitých gramatických slovesných tvarů. 

Například: 

str. 12 - kapitola 4.6- 7. řádek:  „Sonifakace“;  

str. 12 -nadpis 4.6:  „Efoliácia“;  

str. 13 - 5. řádek: “ ktoréktoré“;  

str. 13 - nadpis 4.6.1: „Kvapalné média exfolácii grafitu“ 

str. 25 – 11. řádek: „sowtfarom“ 

str. 27 - 1. řádek: „prebiehalo na čas 40 minút“ 

str. 29 - 3. řádek: „Bragg-Brenato“ 

příloha III obr. 10 a 12: „grafitov grafitov.  

 

 



 

8. Jaký je způsob využití práce. (publikace, praktické využití)?  

Získané výsledky analýz je možno použít a publikovat. Praktické využití by mohlo být 

realizováno, avšak až po rozšíření práce o testování požadovaných vlastností materiálů. 

 

Dotazy: 

1) V teoretické části práce je uveden popis Ramanovy spektroskopie jako metody vhodné 

k hodnocení vrstev grafenu. Proč tato metoda nebyla využita k hodnocení připravených materiálů 

v experimentální části práce?  

2) Na základě čeho byly vybrány jednotlivé tenzidy do změsi (str. 27) a podle čeho byly zvoleny 

použité objemy jednotlivých tenzidů ve směsi? 

3) Jaká byla rychlost měření vzorků na rtg-difraktometru (str. 29)? 

4) Jaký je možný důvod toho, že výsledné hodnoty velikosti částic (Tab.1 – str. 31) vzorku C 360 

po úpravě H2O2 v ultrazvuku jsou vyšší než u vstupního materiálu? 

 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Ostravě 25.5.2017     Ing. Marianna Hundáková, Ph.D. 

 

 


