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Předložená disertační práce se zabývá vybranými aspekty systémů s magnetickými nanočásticemi, a to
v kontextu atomární, nanorozměrové a makroskopické škály. Tvoří ji 5 hlavních částí (Introduction,
Theoretical part, Experimental part, Results and Discussion, Conclusions), bibliografie obsahuje 290
odkazů na související literaturu a je doplněna 4 přílohami. Výsledky byly získány v rámci řešení
několika grantových projektů.
Z odborného hlediska je práce na vysoké úrovni. RNDr. Pacáková prokázala hlubokou praktickou i
teoretickou znalost četných experimentálních metod (zejména difrakčních metod, mikroskopie
atomárních sil, magnetických měření) a několika problematik (magnetické nanočástice, uhlíkové
nanostruktury), které cíleně aplikovala při řešení dílčích vědeckých problémů.
Z formálního hlediska lze v práci nalézt několik překlepů a stylistických chyb, nicméně tyto jsou
v kontextu rozsahu práce zanedbatelné a nijak nesnižují její vědeckou kvalitu. Práce je psána velmi
dobrou angličtinou, disertantka tak doložila svou bohatou zkušenost v kompozici vědeckých textů a
schopnost samostatné formulace kvalitních vědeckých publikací.
Poněkud sporným aspektem předložené práce je však její rozsah. Na jedné straně deklaruje uctyhodné
množství dosažených původních výsledků, které byly detailně analyzovány a diskutovány, nicméně
zároveň činní práci nadměrně rozsáhlou a pro čtenáře, který není detailně zasvěcen do příslušné
problematiky, poněkud hutnou a nepřehlednou. I dílčí podkapitoly by bylo, dle mého názoru, možné
předložit jako kvalitní disertační práci, tím spíš, že výsledky jsou podloženy řadou již publikovaných
nebo právě recenzovaných prací v mezinárodních časopisech. Bylo by tak možno detailněji a v širším
kontextu diskutovat pouze vybranou část získaných výsledků. Polehčující okolností je zařazení
některých metodických a technických pasáží do příloh (celkem 4). Usuzuji, že de facto nadměrný
rozsah práce je bezesporu motivován množstvím původních výsledků, které se RNDr. Pacáková,
vzhledem ke svému vysokému pracovnímu nasazení, rozhodla předložit v celém rozsahu. Částečně

nesourodě působící obsah práce je však dán i velmi úzkou vazbou na striktně definovaná témata a
výzkumné úkoly v souvisejících grantových projektech.
Ráda bych se stručně vyjádřila k osobnosti disertantky. RNDr. Pacáková se věnuje problematice
magnetismu v nanorozměrových systémech již od roku 2007, kdy začala pod mým vedením pracovat
na své bakalářské práci. Za získané výsledky (publikované v J. Appl. Phys.) jí byla udělena Cena
děkana za nejlepší bakalářskou práci. Problematiku nadále rozvíjela během výzkumné činnosti v rámci
diplomové práce (nominované za MFF UK na Cenu rektora). V rámci své disertační práce dosáhla
několika průlomových výsledků a v poslední době rozšířila svůj vědecký zájem na nízkodimenzionální
systémy. Mezi její zásadní objevy patří vysvětlení vztahu mezi strukturou a magnetickými vlastnostmi
reziduálního kovového katalyzátoru v superpurifikovaných uhlíkových nanotubách a formulace
universálního parametru pro popis strukturního a spinového neuspořádání nanočástic. Výsledky její
dosavadní vědecké činnosti prezentovala na významných mezinárodních konferencích (ICM 2009
Karlsruhe, ICFPM 2010 Uppsala, 3rdICC 2010 Osaka, JEMS 2012 Parma, Graphene Week 2013
Chemnitz aj.) a dále byly oceněny 2. místem na Československé studentské vědecké konferenci FMFI
2010 v Bratislavě, cenou za nejlepší posterovou prezentaci na 3rdICC a čestným uznáním poroty pro
udělení ceny M. Odehnala 2012. Působila jako klíčový člen týmu v projektu 7RP MULTIFUN a
GAČR P204/10/1677 (Magnetism of carbon nanostructures in the pure and doped state) a jako
řešitelka projektu GAUK (Study of graphene-nanoparticle based systems). I v tak mladém věku je
samostatně a kreativně uvažující vědeckou osobností schopnou řešit netriviální výzkumné problémy a
formulovat získané výsledky do kvalitních vědeckých publikací.
Jako možné otázky, resp. náměty do diskuze bych navrhla následující. 1. Prosím, aby disertantka krátce
diskutovala, zda je možné (a jak) aplikovat model popsaný na str. 105 a dále, který navrhuje korelaci
strukturního a spinového neuspořádání, na kvantifikaci ohřevu nanočástic při magnetické fluidní
hypertermii. 2. Zdá se, že detekovat dílčí magnetické momenty nanočástic pomocí MFM je v běžném
experimentálním uspořádání na dostupných vzorcích nemožné. Prosím, aby disertantka diskutovala
hlavní příčiny a rámcově navrhla možné vylepšení metodiky a struktury vzorků.
Závěrem konstatuji, že doporučuji disertační práci RNDr. Barbary Pacákové postoupit k obhajobě
k udělení titulu Ph.D..
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