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Téma baka1áIské práce: Nukleace a riist nanoástic pod vilvern
lonizujicIho záeni beta, garna a fotonti UV-VIS rüzn’ch vInovch déeL

Jméno a pIjmenI studenta f-ky): Karotina Sollovã

Prosime Vãs o struné a vystiné odnovédi na následujIcI otázky:

1. OdpovIdá bakaláIská prãce uvedenému zadánI v piném rozsahu?
Ano, bakaIástã práce odpovIdá zadãnI v pinérn rozsahu.

2. Jak hodnotIte piedIoenou baka1áiskou prci z hiediska struktury a návaznosti
jednotIivch ástI price, pHpadnè jejich üplnosti?
PedIoeiiá bakaIáská prácejepfehledné roz&lena na ëást teoretickou a experirnentálnI.
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazuji.

3. ZãkladnI zhodnocenI bakaláské práce:
Baka1áská práce obsahuje 58 strana 40 obrázk. Seznarn titeratury obsahuje 35 citaci.

V teoretické ëásti se sttidentka podrobné zabS’vá problernatikou po1ovodieov’ch
nanomateriã1, interakeerni mezi rüznmi druhy záftnI s hmotou a metodami piprav
nanoëástic za pitornnosti rCzn’ch zdroji zareni. V experirnentálni ásti je popsána piIprava
vzorki, charakterizace niateriálã pornoci tii analvtickSch technik s patHnou interpretaci a
diskuzi vsledkCi z mêieni.

V baka1ásLé praci celkové dominuje teoretická ëást nad experirnentãlnI. Teoretické
ëást obsahuje di1eité informace tkajIci se studované problernatiky. Tato bakaláTskii práce.. je

tiréitérn smyslu inovativnI pracI, kterã v sobé nese nové zaInajIcI vzkurnn’ smèr na VSII
TU Ostrava a pinái zajirnavé vs1edkv, které budou doptnëny o rnnohém podrobnèji
charakterizaci vzorku a studiurn anttrnikrohiálnI aktivit



4. Jiné poznatky, kritické piipomInky:
V této ásti hych chtël pochviIit samostatnost studentky pi psanI práce a jcji asovoti
flexibititti a trpêlivost z dUvedu doasného oinezenI naeho pracovitè v rãrnci bezpeënosti
a ochrany ped COVID-19. I pres tyto pekiky byta studentIa schopna se
Uastnit piipravy vzorku. Bakatáisk práce, i pes vechnu snahu studentIy, obsahuje mIme
nedostatky. Jedná se vak o drobné gramatické a stylistické chyby. ktei’ch neni rnnoho,
z nich nékteré tivádirn:

I. Str. 1: patné dClenI slova ye stove ‘redukCnIch”; str. 6: v poslednI vCtC Cárka peed
“atd.” nepatrI; str. II: jedná se o Ostwatdovo zránI, nikoliv Oswaldovo; str. 12:
napsno touten misto toluen; str. 16 “zásidi na typu modifikace’; str. 35: patná shoda
pIdavnéhojména s podstatn’m “Jedna z hlavnim vlastnosti nanornatetiátCi”; str. 50:
vidIrné.

5. Zda a v kterch éástech piinái bakalãiskã prãce nové poznatky?
Ano, bakaIáská práce piinãi nové poznatky v oblasti vyuiti riizn’ch zdroji zãenI pH
syntéze stIbrn1?ch nanoCãstic v pritomnosti silikagelu bez pouiti redukCnIch Cinidel.

6. Jaká je cl)arakteristika vybëru a vyuitI studijnIch pramenti?
Studijni prarneny odpovIdajI térnatu bakatáské práce v dostateCnCrn rozsahu.

7. llodnoceni formátnI stránky (jazyková stránka, formãlnI zpracovãnI):
Prãce obsahuje par nepesnostI, ale cetkovëje na dobré trovni.

8. HodnocenI bakaláiské práce:

Práci doponiCuji k ohhajobe a hodnotirn stupnCm

A(vbornë)

doe 30.8.2021

Podpis vedouciho liP

Poznámka:
V pipade potleby muetejednotIivC body rozvést ye zvlátni pHioze


