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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Hlavním cílem bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu tenkých vrstev vysokoteplotních 
supravodičů metodou IJD. Práce zahrnovala jak seznámení se s vlastní technikou depozice IJD a provedení řady vlastních 
experimentů, tak i obecně nastudování témat vysokoteplotních supravodičů, metod příprav tenkých vrstev a jejich 
strukturní analýzy. Jedná se tak o mimořádně rozsáhlou a náročnou bakalářskou práci. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

V zadání bakalářské práce byly konkretizovány následující body: 
I. Rešeršní a teoretická část (popis vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO, vlastnosti a specifika tenkých vrstev, 

popis metody IJD a principy analytických metod využívaných k charakterizaci mikrostruktury tenkých vrstev): 
Teoretická část představuje první čtyři kapitoly bakalářské práce. Všechna témata jsou zpracována přehledně 
a ukazují, že si autor osvojil nezbytné teoretické základy. 

II. Experimentální část (popis použitých experimentálních zařízení a vzorků, realizace experimentů, zpracování dat a 
diskuze dosažených výsledků): vlastní experimentální práci popisuje druhá polovina bakalářské práce. Autor 
se zaměřil na vliv třech parametrů depozice vysokoteplotního supravodiče GdBCO: chemické složení terčíku, 
urychlovací napětí a teplota substrátu. Připravil celkem šest vzorků s různými parametry depozice, u všech 
deponovaných vrstev určil prvkové a fázové složení a povrchovou morfologii.  

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor pro depozici supravodivých vrstev zvolil doposud málo rozšířenou metodu IJD (Ionized Jet Deposition). Odhad 
parametrů depozice zvolil na základě předchozích zkušeností pracoviště s depozicí podobných materiálů a na základě 
literární rešerše. Pro analýzu připravených vrstev využil tři experimentální techniky – rentgenová difrakce (fázová analýza), 
skenovací elektronová mikroskopie (morfologie povrchu) a EDS (Energy-dispersive spectroskopy, kvantitativní prvková 
analýza).  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je zpracována na vysoké odborné úrovni. Z úvodních částí práce je zřejmé, že si autor osvojil nezbytné teoretické 
základy a i samotná experimentální část je zpracována kvalitně a přehledně. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor v práci využívá relevantní a aktuální zdroje. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Ačkoliv se v rámci bakalářské práce nepodařilo najít vhodné parametry depozice vysokoteplotního supravodiče GdBCO na 
MgO substrát – žádný ze zkoumaných vzorků neobsahoval supravodivou fázi Gd1Ba2Cu3O7−x , autor jednoznačně prokázal, 
že si během řešení práce osvojil řadu experimentálních technik a teoretických základů, a tak celkově hodnotím tuto práci 
jako velmi úspěšnou. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Celkově hodnotím práci jako tematicky zajímavou a kvalitně zpracovanou.  

 

K předkládané práci mám následující připomínky a dotazy: 

1) Kapitola 1: Vedle metod určených ke strukturní analýze získaných vrstev by bylo možné uvést i metody, které 
charakterizují samotné supravodivé vlastnosti připravených vrstev. Můžete alespoň některé zmínit? 

2) Lze detailněji popsat strukturu nanesených vrstev. V textu je zmíněn epitaxní růst (str. 29), ale  v diskuzi 
výsledků je používán termín „rekrystalizace“?  

3) Pojem „rekrystalizace“ používaný v diskuzi morfologie povrchu a pozorování kapek na povrchu je 
pravděpodobně nevhodný. Mechanizmus rozpadání kapek a kompaktizace vrstvy by spíš odpovídal procesu 
sintrování. Lze detailněji popsat, k jakým mikrostrukturním procesům dochází při depozici vrstvy metodou IJD? 

4) Lze odhadnout tloušťku nanesených vrstev? 

5) Překlep: P.24: L- III na K a L-II na K 

6) Obr. 2.4.: Bylo by vhodné vyznačit na obrázku i difrakce odpovídající substrátu. 

7) V diskuzi je zmíněno (str. 42), že vysoká koncentrace C je způsobená kontaminací měřící aparatury (EDS). 
Fázová analýza ale u některých vzorků ukázala přítomnost uhličitanů. Jednalo se tedy i o kontaminaci depoziční 
aparatury? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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