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Závěreěné vviádÍení :

Diplomová práce zpracovává v současné době ve|mi aktuá|ní téma: piípravu nanočástic
biogenního oxidu kremičitého technikou top - down. V teoretické části se studentce podaĚilo
shrnout všechny podstatné inform aae z oblasti nanomateriá|ťr, zoh|ednila i jejich potenciální
nebezpečnost z pohledu environmentálního a zdravotních rizik pro č|ověka. Teoretická část
také zpracovává informace t1/kající Se pĚípravy biogenních Sio2 nanočástic z rost|in,
konkrétně piesličky ro|ní. Ve|mi dobňe jsou zvolena prehledná schémata experimentálního
postupu, která usnadĎují orientaci V práci' Studentka zaŤadi|a také mnoŽství fotografií
dokumentujících experimenty i ana|ytické metody pouŽité k charakterizaci nanočástic včetně
pĚístrojové techniky. Vfsledky ana|yz studentka shrnula v závěru práce a porovnala Se
synteticky pĚipraven1imi nanočásticemi sio2 (komerčně dodávanfm produktem Cab.o-Sil
LM-150). Navrh|a nejvhodnější zpťtsob prípravy biogenních nanočástic Sio2 z pies|ičky roIní.
Součástí pĚíloh je i finanční ka|ku|ace tfkající se vi/robních náklad na pĚípravu biogenních a
synteticky pĚipraven1ich nanočástic Sio2, která je ve|mi pŤíznivá Ve prospěch biogenních.

Celkov! dojem zpráce a|e bohuŽel ov|ivĎujíformá|ní i věcné nedostatky:
Seznam zkratek: chybí
Literární zdroie:

o číslování |iterárních odkazÚ začiná v teoretické části čís|em 3, 4, 12; na str. 12 je jiŽ
uveden odkaz s čís|em 68. Nejsou seňazeny d|e poĚadí, v jakém by|y postupně
pouŽity, a|e dle seznamu literatury.

o nesprávné psaní odkazťr na literaturu, napi. zdroj č. 60 - chybí vo|ume, no., čísla
stránek, název článku, u zdroje č. 61 - není uvedeno volume, chybně uveden rok
vydání publikace. U některfch odkazťr na literaturu je však uvedeno správně, dle
normy.

. Seznam pouŽité |iteratury obsahuje více neŽ polovinu česk]/ch Iiterárních zdrojťt.
PouŽití některfch Iiterárních zdroj (napr. baka!áĚské a dip|omové práce, či webové
stránky wikipedia.org, kvetena.com nebo prvnikrok.cz) není pro diplomovou práci
prijatelné a vyrazně snlŽuje její odbornou uroveĎ.

o odkazy na literaturu by by|o vhodnější psát spíše s pouŽitím pomlčky, ne vypisovat
jednotlivě. Napi' str. 21 - studentka uvádí číselné odkazy na |iteraturu 58,59,60,61.
Vhodnější by bylo uvést 58 - 61. V práci se vyskytuje dále na str' 23,24 a27 '

o str. 24 - 28 vycházejí ze stejnfch zdrojťt literatury (1 5 - 17)'
Popiskv obrázkťr: str. 28 obr. 6 a 7, str. 42 obr' 21 a22, obr' 23 a24, str' 44 a 45 obr. 27 a
28, obr. 29 a 30, obr. 31 a 32 - by|o by vhodnější uvádět jeden popisek k oběma obrázkťrm
s rozdě|ením na A. B.
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Text práce:
o str. 30 'Pri lyofilizačním procesu se vyuŽívá kapalného dusíku... PouŽití kapalného

dusíku není pravidIem, kapaln1f dusík je vyuŽíván spíše pro pňedupravu vzorku (kdy
v pňípadě rostliny jako je pĚeslička mťrŽe bift vhodnější, neŽ k|asické zmrazení). Pri
piípravě vlastních vzork studentka pouŽití kapalného dusíku nezmiĎuje.

. str. 33 ,,Nevodivé vzorky se napaĚují uhlíkem nebo kovem (z|ato, platina)... Pozor,
vzorky ne nenapaňují, ale naprašují! Zmíněno i dále v textu, viz str. 34 obr. 15.
MoŽná bylo zpťrsobeno automatickfmi opravami Wordu, ale je tieba text kontro|ovat.

. kapito|a 4.1.1. Pňes|ička ro|ní - tato kapito|a nezapadá do experimentální části, její
místo je spíše na konci teoretické části.

o str. 39 - uvedeno V textu ...transmitace... Správně je ,,transmitance (T)'.
o informace o principu jednotlivfch ana|ytick1ich technik by bylo vhodnější uvést spíše

v teoretické části. Experimentální část by měla bft věnována pĚedevším konkrétním
experiment m.

o str. 59, graf 5 - pro porovnání jednotliv1ich kiivek by by|o vhodnější dát všechny na
base-line.

o vfsledky pyro|yzy by bylo vhodné shrnout do tabulky nebo grafu, pouze uvedené
v textu jsou nepiehIedné.

Pies veškeré piipomínky splĎuje pred|oŽená dip|omová práce stanovené cí|e zadání.

Návrh klasifikace práce:

Navrhuji tuto práci klasifikovat stupněm velmi dobÍe'

Doporučení a otázkv pro obhaiobu:

1. Byl pro TGA ana|yzu pouŽit vŽdy jen lyofiIizovany vzorek, jak je zmíněno ve schématu
experiment na str. 25 nebo i vysušeny? Pokud ano, vyskyt|y se V
termogravimetrickém záznamu nějaké rozdí|y?

2' Jakou konkrétní aplikaci byste navrhla pro získané biogenní nanočástice oxidu
kiemičitého?

Práce spIřuje požadavky na udělení akademického tituIu ,,lnženf Í,,, A proto ji

doporučuji k obhajobě.

V Liberci dne 8. 6. 2016
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