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Synté za č ástic nanodiamantu pomocí  ultrasonifikace

Bakalářská práce má celkem 42 stran textu, pŤ iěemž  literrámí  poznatky jsou
zptacovány na 24 stranách teoretické  č ásti. Reš erš e je zpracov{tna dobře a pokývá veš kerou
problematiku, která měla bý zpracována. Je dobře č leněna, jednotlivé  materiály resp.
instrumentální  metody struč ně a výstiŽně popsány a tak snad je výknout pouze některé
jazykové  a stylistické  neobratnosti a chemické  nepřesnosti:
str. 14 - silylací  se obr,ykle myslí  qýměny za organické  silylové  skupiny, nikoliv za
anorganický křemí k v křemič itanech, co jsou silikáty. Nedovedu si představit ,,..uhlovodí koý
obal okolo povrchu...", jedná se pravděpodobně o nepolámí  struktury v silylskupinách. Dále
str' 14 - křemič itany nemají  nepolární  molekuly (ba právě naopak), ty jsou větš inou právě
vsilylovaných strukturách. Dlouho jsem přemýš lel fld ,,..'volnými protony na povrchu
nanodiamantů ..". Nedovedu si to představit _ nemělo to bý spí š e pozitivně nabité  povrchy ?
str. 26 - 9. 1 .3. - 4. odst. _ rrypařování  vlhkosti?
str. 28 - 9.3 - zkaž dé ho roztoku byly odpipetovány a zváž eny 4 zkumavky?
str. 12 - adept v kap. 4.I 2. odst. popisuje metody rozruš ování  aglomerátů , uvádí  i suché  mletí
za použ ití  mlecí ch materiálů  rozpustných ve vodě jako je sů l a cukr. S ohledem na strukturu
těchto materiálů  a jejich tvrdost se bude uplatňovat urč itě jiný fenomé n desintegrace než  u
pouŽití  Zro z kulí ěek Ú aký? )'

ExperimentáIní  a tí m i vlastní  tvů rč í  č ást práce správně uvedena motivací  a je
obsaŽena v dalš í ch 11 stranách textu. Autor provedl nejprve tepelné  zpracování
nanodiamantové ho prekurzoru (chybí  provenience) oxidač ní m ž í hání m při teplotě 450o C,
sonifikace připravených roztoků  a zjiš tění  mí ry rozruš ení  agregátů . K tomu slouž ilra Ťaďa

metod termické  analýzy, mikroskopie a analýzy velikosti č ástic a jejich distribuce (difrakč ní
metody). Výsledky experimentální  č ásti ',lkazují , ž e oxidač ní m ž í haní m Ize připravit
diamantové  nanoč ástice v koncentrací ch 0,134 - 0,I8] hrnot.%o, přič emž  v pří padě sonifikace
jako studované  metody ,,rozbijení  agregáti" nebyly zjiš těn ýznamný vliv intenzity a doby
sonifikace. V roztocí ch byly zjiš těny agregáty do 83 nm, přič emž  záklaďní  nanodiamantové
struktury byly potvrzeny v rozsahu cca6 - 7 nm.

V té to č ásti by asi bylo vhodné  detailně popsat na jakých vahách (parametry, znač ka,
citlivost vé ňení ) bylo věňení  roztoků  a suš iny provedeno' koncentrace nanodiamantů  jsou
kolem 2 promile a jistě budou hrát svoji roli chyby stanovení  v oblasti takto ní zkých
koncentrací . PředpokIáďám, ž e se suš ina stanovovala do tzv. ,,konstantní  hmotnosti po
suš ení ". Stejně tak postrádám i bliž š í  ú daje o ýchozí m nanodiamantové m práš ku o č istotě
97Yo (výtobce, zbylá 3% jsou co). Také  zde (v experimentální  č ásti) je řada terminologických
nepřesností  _ např. str.29 - 9.4.I. ,,analyzač ní " pří stroj HORIBA.

Výš e uvedené  připomí nky nesniŽují  výbornou ú roveň té to bakalé ňské  práce' naopak je
tŤeba vyzďvihnout poměrně nároč né  té ma, na které  se musel adept teoreticky připravit, a to
nejen u uhlí koých nanomateriálů , ale i instrumentální ch metod identifikace. Svědč í  o tom i
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připojený Seznam správně citované  literatury. Pozitivní  je i minimální  poč et překlepů  ahezká
grafická ú roveň té to bakalařské  práce.

S ohledem na výš e uvedené  navrhuji ýslednou klasifikaci : výborně
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