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Pfed1oená práce se zabvá metodarni pNpravy nanoástic vyuivajIcimi rzné formy pHrno
i nepNrno ionizujIcIho záenI. Tyto metody jsou v soitasnosti pedmëtern zãjrnu diky
rnonosti regulovat pararnetry rostoucIch nanoëástic prostlednictvim parametrü pouité
radiace za souasné redukce dopliiujIcich chernickch regu1antt ristu.

Obsab práce ëItajicI 58 IsIovanc’ch stran je uveden Seznamem obrázki, pokraèuje strunrn
Uvodem. kter shrnuje motivaci a hlavnI cIte práce. dell se dale do pCti CIs1ovan’ch hlavnIch
kapitol a je uzaven Závërem s peh1edern dosaench vsledkü a Bibliografli CItajicI 35
referencI.

Prvé CtyN CIslované kapitoly ná1ei k Teoretické Cásti. VCnujI se postupnC základnIrn pojmtrn
a konceptürn vztahujIcim se k popisu a kiasifikaci nanornateriälu (kapitota 1), vlastnostern
kovov’ch a polovodiCovch nanoCãstic (kapitola 2), klasifikaci a charakteristikñrn interakee
rizn’ch tvpi záenI s hmotou (kapitola 3) a vyuitI radiace k piipravC zvo1ench soubori
nanoCástic ye vodném prostedI a v plItomnosti arnorfnIho nosiCe (kapitola 4). Pátá kapitola.
tvoIcI ExperimentálnI Cast práce, je pak vCnována popisu a vsIedkim vlastnIch experirnenti
autorky zarnerench na piIpravu Ag/S 102 nanoCãstic ajejich charakierizaci.

Obsahové ClenCnI práce je na velmi dobé ürovni, s pehlednin a logick’rn ClenCnIm
diskutovan’ch térnat. Hlavni pozornost teoretické Cásti je vCnována fyzikálnirn a fyzikálnë
chemickm procesim ovlit’ñujIcIrn r1st nanoCástic. Cennje zejména detailnI pehled dilCich
mechanizrni uplatnujicIch se pi ionizaci vodného prostedI a ovlivñcijIcIch jeho chemické
p6sobeni. a dale pehled faktorü ovliv6ujicIch nukleaci, riist a stahilizaci nanoCástic. Obsah
experirnentalnI Cásti dokládá peCliv a systematick’ pIstup autorky k pNpravC zkournany’ch
vzorkü Ag/S102 nanoCástic. Celkem bylo studováno a metodami prakové rentgenové
clifi’akce. UV-VES spektroskopie a skenovacI elektronové mikrosopie charakterizováno 6
r6zn’ch vzorkü. Dosaené vsledky prokazuji základnI limit)’ testovan’ch posttlpt a
pou2itch zdroji (UV/VIS LED, beta a gama radiace) ye vziahu k dosaenI ristu nanoCástic
Ag. kteté jsoti v souladu s teoetickym oCekávánim. Celková forinalnI tiprava I grarnatická
strãnka textu jsoti na velmi dobré tirovni. s nizkou mIrou peklepU. pouité forinulace jsou
v naproste vCtinC jasne a vystiné.

Jelikoi prace splñuje I vechny dalI poadované nále%itosti. navrhtiji hodnotit práci
klasifikaCiiIrn Sttl1)flCfll ,,vYl)ornë — A”.



K obsahu prce mám následujIcI doplñujIcI dotazy. o jejieh zodpovëzenI bych rád autorku
prãce poprosil:

- str. I 7, posledrn vëta: .... za pNtornnosti reduknich plvnü (CO. HN3) odpor Mesa.”
Skutenë se zde jedná o kvselinu azidovodIkovou HN3?

- str. 20 neutrons’ skoro neitlteragujI s eIektron elektronovérn obalu Iakã
fyzikálni vlastnost neutronu zpisobuje. eIe zde teba pouIt slovo ..skoro”?

— str. 2 1. pokracovaní popisu fotoelektrického jevu: ,,Vakance je zapinena elektronem
z vyi vrstvv. pIiem je vyzáe1io chaiakteristickë rentgenové zeni, ..“. Je ernise
fotonu charakteristického záenI v tomto pIIpadë jedinym rnon2rn fyzikãlnIm jevern,
kterm se atom rnüe zbavit excitace. ëì existuje nëjak’ alternativnI reIaxani kant?

- str. 29: Fiuruje V fOVIIICI (3.7) skutenë uhlik?

- str. 3 1, teakëni rovnice (4.6), str. 32 rovnice (4.8), (4.10), (4.11): Rovnice zjevnë
nesplñujI podminku zachováni celkového elektrického náboje. Jak tornu rozumét?
Jaki je vae pedstava ,.hydratovaného elektronu (oznaëeného e,)”? Proë je er,q na str.
3 1 uvedeno bez vyznaëeni zaporneho náhoje a na str. 34 ye vztahu (4.27) jako e,q?

- str. 41. vet v podkapitole ..5.1 Pouité chemiktIie”: Jedná se v pNpadè zde
zminn’ch UV a VIS LED (a pIIpacInè té zdrojt 60Co a 90Sr) skuteënë o chemikálie?

- str. 50: ]aká je fvzikálni pNëina extrémniho rozIenI optického absorpnIho pãsu
pozorovaného u studovanch vzorki 5 a 6 a pipsaného ásticirn Ag?
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