
Posudek diplomové práce „Příprava a charakterizace tenkých polymemích vrstev metodou spin coating“.

Diplomová práce, nesoucí název „Příprava a charakterizace tenkých polymemích vrstev metodou spin coating“, 
vypracovaná Bc. Martinem Vráželem, se zabývá přípravou roztoků polyisobutylenu (PIB) o různých 
koncentracích, následně přípravou tenkých vrstev volným odpařováním rozpouštědla a technikou rotačního 
nanášení (spin-coating), a dále charakterizací vrstev různými experimentálními technikami. Takto připravené 
tenké polymemí vrstvy mají velký potenciál, protože mohou být využity jako ochranné vrstvy, např. jako ochrana 
proti opotřebení (wear resistant coatings), a díky propustnosti ve viditelné a blízké IČ části elektromagnetického 
spektra také jako ochranné vrstvy ve fotovoltaice apod.

Celkový rozsah práce činí 59 stran, přičemž orientaci v členění mírně komplikuje absence číslování jednotlivých 
kapitol či podkapitol, zejména v případě opakujících se názvů ve výčtu charakterizačních technik a následně v 
Experimentální části. V textu se nachází několik gramatických (např. str. 17, opakující se slovo v posledním 
odstavci, str. 36, častě místo často) a stylistických chyb (strana 42, x místo x), kterým se ale nevyvaruje téměř 
žádná závěrečná práce. Z hlediska diskuze je práce poněkud strohá, v některých podkapitolách je diskuze až 
nedostatečná (např. podkapitola Infračervená spektroskopie v Experimentální části). Další nedostatky, např. 
kapitola Polymery (str. 10-15) vychází do značné míry pouze z jednoho citovaného zdroje. V některých kapitolách 
jsou přítomny drobné nepřesnosti (např. kapitola Infračervená spektroskopie -  nesouhlasím, že získáme informaci
0 složení vzorku, bavíme-li se o elementární analýze apod.). Obrázek 12 -  Vzhledem ktomu, že je kapitola 
věnována spektrální elipsometrii, bylo by vhodnější použít relevantnější schéma. Obrázky 26-28, nesprávně 
uvedené popisky na ose x. V kapitole výčtu charakterizačních technik je v rámci podkapitoly Mikroskopie 
atomárních sil (str. 30) uveden poklepový režim, zatímco v Experimentální části v podkapitole Mikroskopie 
atomárních sil (str. 42) je uvedeno, že měření probíhalo v semikontaktním režimu. Domnívám se, že by měly být 
tyto termíny unifikovány.

1 přes uvedene nedostatky konstatuji, že práce splňuje zásady pro vypracování stanovené v zadání a doporučuji 
ji k obhajobě s hodnocením C.

K práci mám následující připomínky a dorazy:

1) Napadá Vás rutinní způsob, kterým by bylo možné přípravu vrstev metodou rotačního nanášení zdokonalit, 
např. z hlediska viskozity PIB roztoku či povrchové energie substrátu?

2) Jaké jiné polymery mohou sloužit jako alternativa k PIB z hlediska vlastností a aplikace? Z jakého důvodu?
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