
Posudek oponenta na doktorskou disertační práci ing. Lucie Dřímalkové 
“Diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace  

pro povrchovou úpravu nanomateriálů“ 
 

Předložená dizertační práce ing. Lucie Dřímalkové, doktorandky studijního programu Fyzikální 
chemie Ústavu fyzikální a spotřební chemie na chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně, 
vypracovaná pod vedením doc. RNDr. Františka Krčmy, PhD je věnována detailnímu studiu zapálení 
a průběhu diafragmového výboje ve vodných roztocích v závislosti na parametrech experimentálního 
zařízení a po té využití tohoto typu výboje k povrchové úpravě uhlíkových nanotrubek.  
Po formální stránce má práce rozsah celkem 122 stran a obsahuje 104 obrázků (grafy, fotografie) a 8 
tabulek. Seznam literatury obsahuje 82 odkazů, součástí práce je seznam použitých zkratek a symbolů 
a seznam autorčiných publikací. Práce je rozdělena do následujících kapitol: 
• V první kapitole (Úvod, rozsah 4 strany) se autorka věnuje širším aspektům řešené problematiky a 

shrnuje jednotlivé části předložené práce. Při omezeném rozsahu této kapitoly je to však obtížné, 
takže text působí místy nekonsistentně (např. chybí zmínka o vysokoteplotním plazmatu). 

• V druhé kapitole (Teoretická část, rozsah 32 stran) se autorka věnuje teoretickým východiskům 
dizertační práce – zabývá se plazmatem jako takovým, možnými konfiguracemi elektrod a 
používanými zdroji elektrického napětí, diskutuje fyzikální a chemické procesy vyvolané 
v kapalinách průchodem elektrického proudu. Součástí této kapitoly je dále popis použitých 
diagnostických metod a souhrn charakteristických vlastností nanočástic. Materiál této kapitoly je 
svým zaměřením značně rozsáhlý, což nutně znamená, že jednotlivá témata nemohou mít v textu 
stejnou váhu, případně jsou zmíněna, podle mého mínění, jen letmo anebo vůbec (např. na str. 17 
chybí zmínka o koroně a polární záři, není zmíněn polovodičový průmysl, pokud autorka pojala 
tuto část takto zeširoka). Naopak některé podkapitoly mně připadají příliš podrobné, např. 
podkapitoly 2.1.1. a 2.6.  

• Ve třetí kapitole (Experimentální část, rozsah 10 stran) autorka popisuje experimentální zařízení 
použité ke zkoumání diafragmového výboje v kapalinách za různých podmínek (Experiment 1), v 
druhé části (Experiment 2) se pak věnuje úpravě uhlíkových nanotrubek v různých roztocích. Tato 
část je zpracována poměrně pečlivě, nicméně některé aspekty nejsou zřejmé, např. jak byly 
zhotovovány otvory v přepážkách a jaká byla reprodukovatelnost jejich výroby.  

• Čtvrtá kapitola (Výsledky a diskuse, rozsah 46 stran) je nejrozsáhlejší částí práce a je věnována 
dosaženým experimentálním výsledkům a diskusi. Autorka zde přináší velké množství 
experimentálních dat. S ohledem na složitost problematiky se pak snaží vysvětlit chování 
studovaného výboje. Zde si dovoluji připomenout, že postrádám větší důraz na „statistické 
zpracování naměřených dat“ (autorka prezentuje průměrné hodnoty měřených veličin, ale 
příslušné intervaly spolehlivosti neuvádí). 

• V páté kapitole (Závěr, rozsah 2 strany) autorka shrnuje hlavní výsledky a přínos dizertační práce 
• Šestá kapitola (Literatura, rozsah 8 stran) obsahuje seznam použité literatury 
• V sedmé kapitole (Seznam použitých zkratek a symbolů, rozsah 3 strany) je uveden seznam 

použitých zkratek a symbolů. 
• V osmé kapitole (Přehled publikací, rozsah 3 strany) jsou uvedeny autorčiny příspěvky, které se 

věnují studované problematice. Zde by autorka mohla více zdůraznit svůj přínos k řešené 
problematice. 
 
Výzkumná činnost vyústila v autorčinu bohatou publikační činnost, kdy byly dílčí výsledky 

publikovány v odborných časopisech, konferenčních sbornících a abstraktech. Celkem je uvedena na 
20 příspěvcích (z toho v 5 případech je uvedena jako první autor, článků v odborných časopisech je 
doloženo 6). Autorka se dále zúčastnila řady konferencí, kladně hodnotím její účast v projektu COST 
Action TD1208 zabývajícím se elektrickými výboji v kapalinách. Celkově lze konstatovat, že 
předložená dizertační práce představuje cenný příspěvek k aktuální a perspektivní problematice, která 
může vést k zajímavým aplikacím. 

Předložená disertační práce je vypracována na dobré typografické úrovni. Práce je napsána 
srozumitelně, velikost jednotlivých kapitol je úměrná jejich významu. Po formální stránce (jazykové, 



  

terminologické, grafické) je předložená práce vypracována bez hrubých nedostatků a obsahuje velké 
množství experimentální práce.  

Kromě drobných chyb a nepřesností jako jsou např. 
• Str. 20 - nezvyklý způsob citace [22,25][22] 
• Str. 24 – „v délce trvání 10µS“, zřejmě patří 10µs 
• Str. 42 – není odkaz na obr. 26 
• Str. 44 – místo vícesměnné zřejmě patří vícesměrové 
• Str. 65 – místo ICC patří zřejmě ICCD 
• Str. 113 – citace [64] není dostupná 
• Str. 115 – označení T3/2 je nezvyklé 
nemám k práci zásadní připomínky.  

Přestože většina z případných dotazů byla již zodpovězena v recenzním řízení k příspěvkům, které 
byly publikovány, jak předpokládám, navrhuji jako námět do diskuse při obhajobě tato témata: 
• Vyjádřete se prosím ke stanovení intervalů spolehlivosti měřených veličin.  
• Byla použita ke snímání výboje rychlá kamera (ne ICCD) 
• Str. 62, obr. 46 a další – vysvětlení druhého piku ve výstupu z kamery 
• Str. 76 – bylo nějak blíže zkoumáno (případně eliminováno) zahřívání diafragmy (např. IR 

kamerou)?  
• Str. 78 – v práci byl měřen a uváděn vždy proud – nebylo by lepší uvádět jako reprezentativní 

veličinu raději proudovou hustotu? 
• Proč byla v experimentech používána „kohoutková“ voda místo vody s definovaným chemickým 

složením? 
• Jak se posuzovala kvalita ošetření nanotrubek? Proč byly použity konkrétně tyto nanotrubky? 
• Diskutujte prosím další pokračování práce. 
 

Závěrem posudku mohu konstatovat, že práce předložená ing. Lucií Dřímalkovou doplňuje 
významným způsobem znalosti o diafragmovém výboji v kapalinách a možnosti takovýchto 
experimentálních zařízení pro případné aplikace. Zkoumaná problematika je složitá, práce tudíž 
vytváří předpoklady pro získání dalších kvalitních vědeckých výsledků. Předloženou disertační prací 
prokázala pak doktorandka schopnost samostatné vědecké práce. 

Přes některé výhrady, které budou jistě uspokojivě zodpovězeny v diskusi, se jedná o kvalitní 
doktorskou práci. 

Předloženou disertační práci ing. Lucie Dřímalkové doporučuji proto k obhajobě a navrhuji, v 
případě jejího úspěšného obhájení, udělit autorce akademicko-vědecký titul doktor. 
 
 
V Brně, 8. 4. 2019 
 
 
 
 
                                                                                          doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. 
                                                                                                      ÚFE, PřF MU, Brno 


