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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená bakalářská práce má 54 stran včetně rešerše, rozsáhlého obsahu, literatury, doplňujících
kalkulací, výpočtů a tabulek. Svým rozsahem tedy plně vyhovuje požadavkům kladeným na
bakalářskou práci. Stanovené cíle uvedené v kapitole č. 2 byly v celém svém rozsahu naplněny.
V teoretické části, která je zpracována kvalitně a přehledně, autor popisuje základní dělení
partikulárních struktur podle velikosti a zevrubně rozebírá základní metody popisu struktur z pohledu
velikostní klasifikace. Další podkapitolu tvoří morfologie struktrur a základní podobnostní klasifikace
s nejznámějšími geometrickými útvary. Kapitolu doplňují nejznámější teorie klasifikace částicové
distribuce a obecná klasifikace distribuce na základě statistického zpracování. V kap. č. 3 autor
věnuje pozornost studiu morfologie částic na vzorcích vermikulitu připravovaného kulovým mletím v
laboratoři, oxidu zinečnatého, nanokompozitu oxidu zinečnatého s vermikulitovou matricí a
komerčně dostupného prášku zinku.Práce je doplněna obrázky z SEM analýz pro kalkulaci tvarového
faktoru, analýzou částicové distribuce vzorků na přístoji HORIBA, nejnovějším SW pro klasifikaci
morfologie apod. V této části autor porovnává získané údaje z měření a vyhodnocuje jednotlivé
vzorky. Práce je doplněna závěrem se zpracovanými údaji.
Bakalářská práce odpovídá původnímu zadání v celém svém rozsahu.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Bakalářská práce má ucelený charakter, jednotlivé kapitoly na sebe přehledně navazují a doplňují se.
Z tohoto pohledu je práce zpracována přehledně a bez výtek.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci v bakalářském studiu v celém svém
rozsahu. Je zpracována přehledně s cennými teoretickými základy pro klasifikaci morfologie
částicových struktur doplněnými hodnotnými údaji z měření vybraných vzorků na granulometrických
a optických přístrojích.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
4. Poznámky a kritické připomínky:

Prosím o odpovězení následujících otázek a připomínek:
-uveďte nejznámější metody statistického zpracováni částicových rozborů a charakterizujte je (Gauss-
Normální rozdělení, Exponenciální, Lin-Lin rozdělení apod.),
- popište hodnotu modusu, mediánu a střední hodnoty pro Gauss-Normální rozdělení,
- vysvětlete, jak se mění barevná škála (např. Au) při zpracování směrem k nanometrickým
strukturám (až k hodnotám jednotek nm),
- uveďte rozdíl mezi Fraunhofferovým a Mie popisem částicové distribuce,
- vysvětlete vliv interpartikulárního chování na velikost částic (viz, Hamaker apod.).

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce přináší poznatky zejména v oblasti popisu morfologie partikulárních struktur i s ohledem na
ověřování a zpracování údajů na reálných vzorcích.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Literatura je zpracována přehledně, zcela dle norem pro zpracování studijních pramenů, jsou uvedeny
nejnovější články a ty jsou zapracovány ve formě odkazů do samotné práce. Práce v tomto směru
přináší nejnovější poznatky a má svůj hodnotný potenciál.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je po formální stránce zpracována bez chyb, s náležitou úpravou a hodnou absolventa



bakálářského studijního oboru.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky této práce je možné využít pro základní výzkum směřovaný do klasifikace složitých
částicových struktur vzniklý skladbou základních geometrických útvarů. Využití je pak možné v
závislosti se studiem interpartikulárních interakcí pro různé tvary a velikosti.
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