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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
      Práce je systematicky napsána správně. Jednotlivé kapitoly na sebe velmi dobře navazují a 
teoretická část představuje přehledný úvod do problematiky zpracované v praktické části práce.  
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce, připomínky a otázky: 

Předložená diplomová práce je vypracována na 62 stránkách a je tvořena 4 hlavními kapitolami 
a 6 podkapitolami. Po úvodu následuje teoretická část, ve které je shrnuto působení různých 
nanočástic kovů nebo oxidů, nanotrubiček nebo kvantových teček na lidský organismus, následně je 
uveden přehled antibakteriálních nanomateriálů aplikovaných v různých lékařských oborech a jako 
poslední část jsou popsány bakteriální kmeny a jejich účinky na pacienta ve dvou lékařských oborech 
– traumatologii a stomatologii. Uvedený seznam 60 převážně cizojazyčných literárních zdrojů dokládá 
rozsah rešerše. Hodnotím velice kladně. 

Cíle práce jsou definovány v kapitole 2. Experimentální část podává na 17 stranách popis 
praktických prací, výsledky a diskuzi fázově-strukturní analýzy připravených nanokompozitních 
materiálů na bázi směsných oxidů Zn-Cu-O a Zn-Cu-O/vermikulit a testování antibakteriálních účinků 
provedených ve Zdravotním ústavu Ostrava.  
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky, otázky: 

1. Z tabulek 4 až 7 není tak zcela zřejmé, jak působí připravené materiály na bakterie, nejsou 
podány vysvětlivky ke znaménkům + a  - nebo k zabarvení jednotlivých polí. Může to 
studentka blíže objasnit? 

2. Z rtg. analýzy vyplynulo, že materiály obsahují také zbytkové chloridy, mohly by mít krycí 
efekt při vyhodnocení antibakteriálních účinků? 

3. Uvažovala studentka rovněž s možností alergických reakcí některých osob na Zn nebo Cu při 
potenciální aplikaci těchto materiálů? 

4. V práci je zmiňována nanostruktura, ale nikde nebylo provedeno měření velikosti částic. SEM 
snímky na obr. 4 až 6 uvádějí shluky, případně svary částic, které mají velikost spíše 
submikronovou. Mohla by se studentka k tomu blíže vyjádřit? 

 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
     Práce přináší cenné poznatky o vlivu materiálů na bázi směsných oxidů Zn-Cu-O a Zn-Cu-
O/vermikulit na bakteriální kultury. Doporučuji pokračovat v experimentální činnosti v případném 
doktorském studiu. 



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
     Výběr literatury je nadprůměrný. V práci jsou uvedeny odkazy tuzemské i zahraniční. 
Všechny jsou v textu ocitovány.  Studentka prokázala, že dokáže zpracovat údaje jak z české, tak 
z anglické literatury.   
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
     Vyhovující jazyková stránka i formální zpracování. Drobné nedostatky ve vyjadřování 
nesnižují celkově velmi dobrou úroveň předložené práce. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
     V této fázi výsledky nejsou vhodné pro publikce. Bude vhodné pokračovat ve studiu působení 
připravených materiálů na bakteriální kultury a rovněž působení těchto materiálů na alergické a jiné 
reakce v lidském těle.  
 
9. Práci hodnotím:  
         výborně 
 
a doporučuji ji k obhajobě 
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