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Předložená dizertační práce se zabývá studiem elektrokinetického chování isopropano-

lových disperzí oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého, studiem elektroforetické depozice 

keramických částic ze suspenze a přípravou heterostrukturních keramických materiálů. 

Stručná kapitola Současný stav studované problematiky uvede čtenáře rychle do 

studované problematiky, literární rešerše je sice stručná, ale s velkým počtem odkazů na 

aktuální literární zdroje a poskytuje stručný přehled současných poznatků o kinetice 

elektroforetické depozice a elektrokinetickém chování částic v suspenzích a vícesložkových 

keramických materiálech.  

Cíle disertační práce jsou precizně formulované do jednotlivých etap výzkumu. Velmi 

precizně autor přistoupil k popisu experimentálních činností, zejména pak k popisu použitých 

materiálů a k zdůvodnění jejich použití. Použité materiály jsou vhodně popsané a charakteri-

zované mnohými experimentálními technikami. V nejdůležitější části předložené dizertační 

práce – Výsledky a diskuse – jsou přehlednou formou diskutovány dosažené výsledky 

a zároveň formulovány dílčí závěry. 

Předložená disertační práce má přiměřený rozsah a obsahuje velké množství cenných 

výsledků, široce diskutovaných. Práce je logicky členěna a graficky dobře zpracovaná. Přesto 

se autor nevyhnul drobným chybám, nejen typografickým. Například neúplné citace 

literárních zdrojů nebo neuvedení některých rovnic, podle nichž byly počítány dílčí výsledky 

(Henryho rovnice, str. 16). Všechny cíle práce byly splněny.  

Přes uvedené drobné nedostatky je předložená disertační práce cenným příspěvkem ke 

komplexnímu studiu elektrokinetického chování disperzí oxidů hlinitého a zirkoničitého 

a jejich elektroforetické depozice. Experimentální výsledky a diskuse k nim poskytují velmi 

cenný materiál pro další studium v této oblasti a jsou součástí 8 publikací v mezinárodních 

časopisech. Doktorand prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. 

Předložená disertační práce je přínosem pro poznání v oblasti heterostrukturních 

keramických materiálů s velkým aplikačním potenciálem a doporučuji, aby práce byla 

přijata k obhajobě jako podklad pro udělení stupně Ph.D. 

 

Otázky k práci: 

Str. 29 Vysoká vodivost nemusí znamenat vysokou koncentraci mono či trichloroctové 

kyseliny viz obr. 20. 

Str. 48 Jakými metodami by bylo možné kvantifikovat ostrost rozhraní depozitů na 

snímcích SEM? 
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